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முனனுடர

கடலஇலக்கிய  வபருமனறத்தில்  1980 களன
ஆரம்பத்தில்  ஆர்வெமமாக  பங்ஜகற்றஜபமாத
மமாக்சிம்  கமார்க்கியின  யமான  வபற்ற  பயிற்சிகள்,
யமான  பயினற  பல்கடலகழகங்கள்  ஜபமானற
அவெரத  சரிடதடய   திருவெமாரூர்  மமார்க்சிஸ்ட்
அலுவெலக  நூலகத்தில்  படிக்க  முடிந்தத.  தமாய
நமாவெடல வெமாங்கிப் படித்ஜதமாம்.  கமார்க்கி உலகப்
புகழ்வெமாயந்த  எழுத்தமாளர்-  அக்ஜடமாபர்
புரட்சிடய  உயர்த்தி  பிடித்தவெர்-  வலனின
ஸ்டமாலின  ஜபமானற  தடலவெர்களுடன
வநருக்கமமாக  இருந்தவெர்  எனகிற  வபமாதச
வசயதிகள்  அக்கமாலத்தில்  என  ஜபமானறவெர்கள்
அறிந்த தகவெல்கள். 
 ஜசமாவியத்  உடடவினஜபமாத  வமயினஸ்டீரீம்
பத்திரிடகயில்  பல  கட்டுடரகள்  வெந்தனை.
கிரிட்டிக்  எனும்  பத்திரிடகயில்  கமார்க்கி-
வலனின  உரசல்கள்  கடிதங்கள்  வவெளவெந்தனை.
அதற்கு  பினனைர்  கமார்க்கியின  அரசியல்  உலகம்
எவ்வெமாறு  கடந்தத  எனபடத  அறிய  ஆர்வெம்
ஏற்பட்டத.   அக்ஜடமாபர்  புரட்சியின
நூற்றமாண்டும்  படிப்பிடனைகளும்



விவெமாதிக்கப்பட்டு  வெருகினறனை.  மமார்க்சின
200 ஆம்  ஆண்டு  கமாலத்தில்  இந்தியமாவில்
கமாந்தியின  150 ஆம்  ஆண்டு  தவெங்கியுள்ளத.
அஜதஜபமால் கமார்க்கியின 150 ஆம் ஆண்டு கடந்த
ஜபமாயக்வகமாண்டிருக்கிறத. இசசூழலில் மமாக்சிம்
கமார்க்கியின  அரசியல்  வவெள,   அவெரின
பயணப்பமாடு  குறித்த  சில  பக்கங்களமாவெத
வெரஜவெண்டும்  எனற  உந்ததல்  கமாரணமமாக
இப்பிரசுரம்  எழுதப்பட்டுள்ளத.
Freetamilebooks.com  குழுவினைர்  உதவியமால்
மினபுத்தகமமாக வெடலஜயற்றம் வபற்றுள்ளத.
கமார்க்கியின  பிறப்பு,  வெறுடமச  சூழலில்
வெளர்ந்தத,  இலக்கியவெமாதியமாக  இருந்தமாலும்
அவெருக்கு ஏற்பட்ட புரட்சிகர குழுக்களுடனைமானை
வதமாடர்பு, 1905  மற்றும்  1917  அக்ஜடமாபர்புரட்சிக்
கமாலத்தில்  அவெரத  அரசியல்  பமார்டவெகள்-
பங்ஜகற்பு  ஆகியடவெ  மிகச  சுருக்கமமாக  இங்கு
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளனை.  வலனின
ஸ்டமாலின  ஜபமானறவெர்களுடன  இக்கமாலத்தில்
ஏற்பட்ட  உறவுகள்-  உரசல்கள்
விவெமாதிக்கப்பட்டுள்ளனை.  புரட்சிக்கு  பினனைர்
ஜசமாவியத்  அரசமாங்கம்  வலனின  தடலடமயில்
அடமந்தத.  அவெர்  மடறவிற்குப்பினனைர்
ஸ்டமாலின வபமாறுப்பிற்கு வெந்தமார்.  இக்கமாலத்தில்
கமார்க்கி  எதிர்பமார்த்தடவெகள்-  ஏமமாற்றங்கள்,



மகிழ்சசியமானை  தருணங்கள்
வசமால்லப்பட்டுள்ளனை.  அஜதஜபமால்  ஜசமாவியத்
தடலடம  கமார்க்கியிடம்  எதிர்பமார்த்த
ஏமமாந்தடவெ,  கமார்க்கிடய பயனபடுத்தஜவெண்டும்
எனை  விரும்பி  வகமாண்டமாடியடவெயும்
உணர்த்தப்பட்டுள்ளனை.
இந்தியமாவுடன கமார்க்கிக்கமானை உறவுகளும் சிறிய
அளவு  ஜபசப்பட்டுள்ளத.  குறிப்பமாக  கமாந்தி
கமார்க்கிடய அறிந்ததம், கமார்க்கி கமாந்திடய அறிய
விரும்பியதம்  வசமால்லப்பட்டுள்ளனை.  இந்திய
விடுதடல  குறித்த  உற்சமாக  ஆதரடவெ  அவெரிடம்
நம்மவெர்கள்  வபற்றடத  நமாம்  அறியமுடியும்.
கமார்க்கியின அரசியல் பமாடத குறித்த எளய மிகச
சுருக்கமமானை  அறிமுகம்  இளம்  தடலமுடறக்கு
கிடடக்கும்  எனறமால்  இப்பிரசுரத்தின  ஜநமாக்கம்
நிடறஜவெறும்.  அவெரத  இலக்கிய  உலகத்டத
மட்டும் அறிந்தவெர்களுக்கு கூட இந்த அறிமுகம்
பயனுள்ளதமாகஜவெ இருக்கும் எனை நம்புகிஜறன.
         
வசனடனை          

    அனபுடன,
21-10-18    
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ஜவெறுபடுவெதற்கமாக  இவ்வுலகில்  பிறந்தவென
நமான (I have come to this world to disagree )  எனறமார்
கமார்க்கி.  அவெர்  அவ்வெப்ஜபமாத  மனைசமாட்சியின
குரடல  வவெளப்படுத்திய  கனைங்கடள
பமாரபட்சமினறி  உள்வெமாங்கும்  எவெரமாலும்
இக்கூற்று  எவ்வெளவு  உண்டமயமானைத  எனபடத
அறியமுடியும்

கமார்க்கி மமார்ச  16,  1868 ல்  நிஸ்னீ  ஜநமாவ்ஜகமாரமாட்
எனற  பகுதியில்  பிறந்தவெர்.  அப்பகுதி
விவெசமாயிகளன  எழுசசி  மற்றும்  வதமாழில்
வெளங்கடள கண்ட பகுதியமாக வெளர்ந்தத. தமாயமார்
வெர்வ்ரமா வெமாசிவலவ்னைமா கசிரினைமா சற்று வெசதியமானை
குடும்பத்திலிருந்த  வெந்தவெர்.  அவெர்  தந்டத
அப்ஜபமாஜத  நகர  டூமமா  உறுப்பினைர்.  ஆனைமால்
தந்டதயின  விருப்பத்திற்கு  மமாறமாக   வபஸ்கமாவ்
எனபவெருடன  மணமுடித்தக்வகமாண்டவெர்.
அவெர்கள்  தங்கள்  குழந்டதயமானை  மமாக்சிம்
கமார்க்கிக்கு  அவலக்சி  வபஸ்கமாவ்  எனை
வபயரிட்டனைர்.



வதமாழிலில் திறடமயமானை  தந்டத வபஸ்கமாவிற்கு
ஜேமாரின  அரசர்  குடும்பத்தினைஜர  வெரஜவெற்கும்
கடலநுட்ப  ஜவெடலகள்  வெழங்கப்பட்டத.
கமார்க்கியின  தமாத்தமா  ஜேமார்  படடப்பிரிவில்
பணியமாற்றியவெர். அப்பகுதியில் ஏற்பட்ட கமாலமார
ஜநமாய  தமாக்கி  தந்டத  வபஸ்கமாவ்
மரணமடடந்தமார்.   தமாயமாரும்  கமாசஜநமாய  தமாக்கி
மரணித்தமார். 

பமாட்டியின அரவெடணப்பில் கமார்க்கி வெளர்ந்தமார்.
அவெர்தமான  நமாட்டுப்புற  கடதகடள  வசமால்வெமார்.
தமாத்தமா  ஜதவெமாலய  விதிகடள  வசமால்வெமார்.  பக்தி
பமாடல்கடள வசமால்லித்தருவெமார். தங்கள் வெறுடம
கமாரணமமாக  ஜபரன  கமார்க்கிடய  அவெரின  10
வெயதிற்கு  ஜமல்  அவெர்களமால்  படிக்க
அனுப்பமுடியவில்டல.  சிறுவென  கமார்க்கி
வதமாழில்  பழகுனைரமாக  அனுப்பப்பட்டமார்.
கமாலணிகடட  ஒனறில்   ஜவெடலக்கு  ஜசர்ந்தமார்.
பினனைர்  சடமயற்கடலஞர்  ஒருவெரிடம்
உதவியமாளரமாக  இருந்தமார்.  மிடகயில்
அந்ஜதமாஜனைமாவ்  எனும்  அம்மூத்தவெர்
புத்தகப்பிரியர்.  பிரஞ்சு  நமாவெல்கள்,  ருஷ்ய
பத்திரிக்டககள்  அவெரிடம்  இருந்தனை  கமார்க்கி
அவெற்டற படிக்க வெமாயப்பு கிடடத்தத.  பமால்சமாக்
முடித்தவுடன ருஷ்யமாவின புஷ்கின, தர்கமாஜனைவ்



தமாஸ்தவெஸ்கிடய  அவெர்  வெமாசிக்க  வெமாயப்பு
கிடடத்தத. 

அவலக்சமாந்தர்  ஜேமார்  வகமாடல  நடந்தஜபமாத
கமார்க்கிக்கு  வெயத  13.  ஏன  மனனைர்  வகமாடல
வசயயப்பட்டமார்  எனை  வினைவிய  சிறுவென
கமார்க்கிக்கு  அத  குறித்வதல்லமாம்  ஜபசுவெஜதமா
விவெமாதிப்பஜதமா கூடமாத எனகிற பதில் மட்டுஜம
கிடடத்தத.  அந்த  இளம் வெயதிஜலஜய   உலகம்
நிசசயமற்று  இருக்கிறஜத-  உண்டமடய  எங்கு
ஜதடுவெத  எனகிற  வினைமா  அவெடர  வதமாந்தரவு
வசயதத.  1883 ல்  அவலக்சமாந்தர்  ஜேமாரின
வகமாடலக்கு  கமாரணமமானைவெர்கள்  எனை  24  ஜபர்
சிடறக்வகமாடுடமக்கு  உள்ளமாக்கப்பட்டு
மரணதண்டடனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனைர்.

மமாணவெ  நண்பர்  ஒருவெரின  தூண்டலமால்  1884 ல்
அவெர்  கசமான  பல்கடலக்கு  வெந்தமார்.   ஆனைமால்
அவெரமால்  அங்கு  ஜசரமுடியவில்டல.  மனிதன
தனடனை  ஜமம்படுத்திக்வகமாள்வெத  சூழலுடன
அவென  நடத்தம்  ஜபமாரமாட்டங்களன  ஊடமாக
எனபடத   அங்கு  அறிந்தமார்.  மமாணவெர்கள்
சந்திக்கும்  இடத்தில்  ஜேனைரஞ்சகவெமாத
இயக்கத்தடலவெர்  வடவரனஜகமாவ்  அறிமுகம்
கமார்க்கிக்கு  கிட்டியத.  வவெளப்பமார்டவெக்கு



மளடகக்கடடயமாகவும்  உள்ஜள   அடனைத்த
இரகசிய  அரசியல்  ஜவெடலகளன
கூடமாரமமாகவும்  அசசந்திப்புகள்  நிகழ்ந்தனை.
தங்கடளத்தமாண்டி  பிற  தனபப்படும்
மக்களுக்கமாக  ஜபசுபவெர்கடள  முதனமுடறயமாக
கமார்க்கியமால்  கமாணமுடிந்தத.  வடரனஜகமாவ்
நூலகத்தில்  பல   தடட  வசயயப்பட்ட
புரட்சியமாளர்களன  எழுத்தக்கடள  அவெரமால்
படிக்க முடிந்தத

வெமாழ்க்டகப்ஜபமாரமாட்டம்  அவெடர
வரமாட்டிக்கடட  ஒனறில்  மூனறு  ரூபிள்
சம்பளத்திற்கு   ஜசரடவெத்தத.  நமாள்  முழுக்க
உடழக்கஜவெண்டிய  நிடலயில்  அவெரமால்
வதமாடர்ந்த படிக்க முடியமாமல் ஜபமானைத.  கடும்
ஜவெடலசசுடம   அனுபவெங்கடள
வகமாண்டுஜசர்த்தத.   சக  வதமாழிலமாளர்களுடன
உடரயமாடுகிறமார்.  கிரமாமப்புற  வெமாழ்நிடலகடள
ஜகட்டறிகிறமார்.   ஜேனைரஞ்சகவெமாதிகடள  எதிர்த்த
மமார்க்சியவெமாதி  பிளக்கமாஜனைமாவ்
ஜபமாரமாடிவெருகிறமார்  எனை  அறிந்த
அக்கூட்டங்களுக்கு  வசல்கிறமார்  கமார்க்கி.  அங்கு
ஃவபஜடமாசீவ்  எனகிற  ஜதமாழருடனைமானை
சந்திப்பில்  அவெர்  மமார்க்சிய  வகமாள்டககடள
அறிந்தவகமாள்கிறமார்.



ஆரம்பத்தில்  மமார்க்சியர்-  ஜேனைரஞ்சகவெமாதிகள்
ஜமமாதலில்  கமார்க்கி  வபருமளவு  ஆர்வெம்
கமாட்டவில்டல.  தனைத  தமாயமாரின  மரணம்,
வெமாழ்க்டகதந்த  கசப்பில்  அவெர்  1887 ல்
தற்வகமாடலக்கு  முயற்சிக்கிறமார்.  பினனைர்
மனைம்ஜதறி  ஜேனைரஞ்சக  இயக்க  தடலவெர்
ஜரமாமமாஸ்  எனபவெர்  கடடயில்  ஜவெடலக்கு
ஜசர்கிறமார்.  ஜரமாமமாஸ்  அப்பகுதி  விவெசமாயிகடள
திரட்டி  நிர்வெமாகம்,  ஜபமாலீசிற்கு  எதிரமாக
ஜபமாரமாடிவெந்தமார்.  சமுகமமாற்றம்  இல்லமாமல்
தனிமனித  ஜமம்பமாடு  சமாத்தியமில்டல  எனகிற
உணர்விற்கு  கமார்க்கி  வெந்தடடந்தமார்.  அஜத
ஜநரத்தில் எவெஜரமா தடலவெர் ஒருவெர் வசமால்கிறமார்
எனபதற்கமாக  எடதயும்  ஏற்கும்  மனைநிடலயும்
அவெருக்கில்டல.  எதமார்த்தத்தடன
ஒத்தப்ஜபமாகிறதமா  எனை  சரிபமார்த்தல்  அவெசியம்
எனைக்  கருதினைமார்  கமார்க்கி  அடுத்த  5  ஆண்டுகள்
பல்ஜவெறு  பகுதிகளல்  சுற்றி  அடலந்தமார்.
1892 ல்தமான  தனைத  இலக்கிய  தமாகத்டத  அவெர்
உணரத்தவெங்கினைமார்.  இரயில்பமாடத
ஜவெடலகளல்  அவெருக்கு  பல  புரட்சிகர
நண்பர்கள் கிடடத்தனைர்.

லிஜயமா  டமால்ஸ்டமாய  எஸ்ஜடட்டிற்கு   அங்கு
நிலம் வபற்று வெமாழலமாம் எனை கமார்க்கி வசனறமார்.



Self perfection  எனபத டமால்ஸ்டமாய ஜகமாட்பமாடமாக
இருந்தவெந்தத.  அடத  தன  வெழியில்
புரிந்தவகமாள்ள கமார்க்கி விடழந்தமார்.  முனனைதமாக
அவெர் எழுதிய கவிடத வெரி ஒனறு  I have come to
this  world  to  disagree   எனபதமாக  இருந்தத.
டமால்ஸ்டமாடய  அப்ஜபமாத  சந்திக்கமுடியமாமல்
அவெரத  தடணவியமார்  ஜசமாபியமாடவெத்தமான
பமார்க்கமுடிந்தத. 

பினனைர்  1889 ல்  அவெர்  நிழினி  ஜநமாவ்ஜகமாரமாட்
வெந்தமார்.  தன  படழய  நண்பர்கள்  அவெர்களன
தயரக்கடதகடள  ஜகட்டறிந்தமார்.  அங்கு
ஜபமாலிசமாரமால்  ஜதடப்பட்டுவெந்த  வசகின
எனபமாரின  வெட்டத்தில்  இடணந்த  ஜசமாசலிச
புத்தகங்கள்,  கம்யூனிஸ்ட்  மமானிவபஸ்ஜடமா
ஆகியவெற்டற  படித்தறிகிறமார்.  வசகினிற்கு
புரட்சிகர  ஜவெடலகளல்  உதவியமாக  இருக்கிறமார்
எனை  நிடனைத்த  அவலக்சி  வபஸ்ஜகமாடவெ
அதமாவெத  கமார்க்கிடய  ஜபமாலிசமார்  1889
அக்ஜடமாபரில் டகத வசயகினறனைர். முதல் டகத
அனுபவெம்  அவெருக்கு  கிட்டிவிட்டத.
ஜபமாதமமானை  சமாட்சியங்கள்  நிறுவெப்படமாமல்
ஜபமானைதமால் அவெர் விடுதடல ஆகிறமார்.



ஜேனைரஞ்சக  இயக்கத்தின  புகழ்  வெமாயந்த
எழுத்தமாளர்  ஜகமாவரமாவலங்ஜகமாடவெ  சந்திக்கும்
வெமாயப்பு கமார்க்கிக்கு கிட்டுகிறத.  அவெரிடம் தன
எழுத்தக்களன  மீத  கமாட்டமமானை
விமர்சனைங்கடள  எதிர்வகமாள்கிறமார்.
நிழினியிலிருந்த  பிரமானசிற்கு  நடந்ஜத
வசல்லலமாம்  எனகிற  அவெரத  முயற்சி
ஜதமால்வியில்  முடிகிறத.   டிஃப்லிஸ்  எனும்
பகுதிக்கு  வெந்த  இரயில்ஜவெ  வபயிண்டர்
ஜவெடலயில் ஜசர்கிறமார்.  அரசியல் அகதிகளுடன
ஜசர்ந்தவகமாள்கிறமார்.  மமாணவெர்கள்,
உடழப்பமாளகள்  சந்திப்பதற்கு  உகந்த  கம்யூன
ஒனடற நிறுவுகிறமார். கமார்க்கி கண்கமாணிக்கப்ட்டு
இரு முடற டகத வசயயப்படுகிறமார்.  டிஃப்லிஸ்
பத்திரிடக  ஒனறில்  மமாக்சிம்  கமார்க்கி   எனகிற
வபயரில்  அவெரின  கடத  வவெளயமானைத.  1892 ல்
அவெர் திரும்ப நிழினி வசல்கிறமார். Maxim எனறமால்
கசப்பு எனபத வபமாருள். 

1895 ல்  அவெர்  சம்ரமா  வகசட்  பத்ரிக்டகயமாளமாரமாக
பணிபுரியத்தவெங்கினைமார்.  ஆனைமால்  சுரண்டலுக்கு
எதிரமானை  எழுத்தக்கடள  அவெர்  புடனைவபயரில்
எழுதஜவெண்டியிருந்தத.  அவ்வெமாண்டு  மமார்சசில்
வவெளயமானை அவெரத The song of Falcon உடரநடட
கவிடத  புரட்சிகர  வெட்டமாரத்டத



கவ்விப்பிடித்தத.  பணியமாற்றிய  பத்திரிடகயில்
ஏற்பட்ட  கருத்தஜவெறுபமாட்டமால்  வவெளஜயற
ஜநர்ந்தத.  பிறகு  எகவடரினைமா  பவ்வலமாவ்னைமா
வெல்ஜீனைமா   எனபமாடர  கமார்க்கி  மணம்
வசயதவகமாள்கிறமார்.

 சமூக ஜபமாரமாட்ட கருவியமாக இலக்கியம் எனகிற
உள்ளுணர்வு  முதலில்  இருந்தத.  பினனைர்
தத்தவெரீதியமாக  அத  வெலுப்வபறத்தவெங்கியத.
ருஷ்ய சமூகத்தின அடித்தட்டு மக்கள்  வெமாழ்வின
யதமார்த்தங்கடள  தனைத  படடப்புகளல்  அவெர்
சித்தரிக்கத்  தவெங்கினைமார்.  அவெரத  நமாயகர்கள்
எவெரிடமும்  ஏதம்  இடறஞ்சுபவெர்களமாக
இருக்கஜவெண்டமாம் எனைக் கமார்க்கி கருதினைமார்.

The  Development  of  Capitalism  in  Russia எனபடத
தனைத மூனறமாண்டு கடும் உடழப்பிற்கு பினனைர்
வலனின  1898 ல்  எழுதிமுடித்திருந்தமார்.
ருஷ்யமாவில்  முதலமாளத்தவெ  வெளர்சசி  குறித்த
முரண்பட்ட  பமார்டவெகடள  பமாபுலிஸ்ட்களும்
மமார்க்சிஸ்ட்களும்  டவெத்தக்வகமாண்டிருந்தனைர்,
சமூக வெளர்சசியின தவிர்க்க முடியமாத கட்டங்கள்
எனபடத  பமாப்புலிஸ்ட்கள்  ஏற்கவில்டல.
கமார்க்கி  அந்நிய  முதலீடுகளன  அதிகரிப்டப
விமர்சித்தமார்.  கலமாசசர  பிற்ஜபமாக்குத்தனைத்டத



சமாடினைமார்.  Nizhegorodskii  listok  பத்திரிடகயில்
அவெர்  1890 களன  தவெக்கத்தில்
எழுதத்தவெங்கினைமார்.   அரசியல்,  இலக்கிய  சிறு
குறிப்புகடள  எழுதினைமார்.  ருஷ்யமாவிற்கு  தீர்டவெ
வகமாணர  அறிவுஜீவிகள்  தடலடம  ஏற்று
வதமாழிலமாளர்-  விவெசமாயிகடள  வெழிநடத்த
முனவெரஜவெண்டும்  எனகிற  பமார்டவெ  அவெருக்கு
அப்ஜபமாத இருந்தத.

ஜசமாசலிச  கருத்தக்கடள  பிரசசமாரம்  வசயதமார்
எனபதற்கமாக  அவெர்  டகத  வசயயப்பட்டு  ஜம
1898-  ஆகஸ்ட்  1898 வெடர  சிடறயில்
டவெக்கப்பட்டமார்.  அஜத  ஆண்டில்தமான  புதிய
உலகம் எனபதில்  வவெளவெந்த அவெரத கடதகள்
வதமாகுக்கப்பட்டு  புத்தகமமாக  வவெளவெந்தத.
அவெர்  எழுத்தமாளர்  எனகிற  அந்தஸ்டத
வபறத்தவெங்கினைமார்.  அக்கடத  வதமாகுப்பின
மூலம்  கமார்க்கி   champion  of  underdogs   எனகிற
அடடயமாளத்டத  வபறுகிறமார்.  அஜத
ஆண்டில்தமான  ருஷ்ய  ஜசமாசியல்  ஜேனைநமாயக
வதமாழிலமாளர்  அடமப்பு  மினஸ்க்  நகரில்
அடமயப்வபறுகிறத  ஜசமாசலியல்
ஜேனைநமாயகவெமாதிகளுடன  மட்டுமல்லமாத,  ஜவெறு
அரசியல்  நண்பர்களுடனும்  கமார்க்கி  அப்ஜபமாத
வதமாடர்பில் இருந்தமார்.



நிஸ்னி  பகுதியில்  வசமாற்வபமாழிவுகள்,
நூலகங்கடள  உருவெமாக்குவெத,
விவெமாதகுழுக்கடள  உருவெமாக்குவெத  எனபதில்
கமார்க்கி  கவெனைம்  வசலுத்திவெந்தமார்.  வபமாதவெமாக
எழுதவெத,  படடப்புகடள வவெளயிடுவெதற்கமானை
பதிப்பமாளர்கடள  பமார்ப்பத  எனபதில்  கவெனைம்
வசனறத.  1899 ல்  அவெர்  பீட்டர்ஸ்பர்க்
வெந்தஜபமாததமான  மமார்க்சியர்களமானை  பி  பி
ஸ்டுருவ்,  தகமான  பமாரனைமாவ்ஸ்கி  ஆகிஜயமாடர
சந்திக்கிறமார்.   அவெர்களுடனைமானை  விவெமாதங்களல்
அவெர்  திருப்தி  அடடயவில்டல  .அந்த
ஜதமாழர்கள்   வபரும்  ஈஜகமாவுடன
இயங்குகிறமார்கள்  எனறும்  கமார்க்கி  கருதினைமார்.
அவெருக்கு  வகமாடுக்கப்பட்ட  வெரஜவெற்பில்
வெழங்கப்பட்ட புகழுடரகடள கண்டு மயங்கமாத
கண்ணில்லமாதவெர்  மத்தியில்  ஒற்டறக்கண்
உடடயவென  அரசனதமான  எனற  பதிடல
ஏற்புடரயில்  தந்தமார்.    அறிவுஜீவிகடள
சந்ஜதகத்தடன  பமார்க்க  ஜவெண்டும்  எனகிற
எண்ணம் அவெரிடம் கமாணப்பட்டத. 

யூத  இடளஞர்களன  படடப்புகள்  வவெளவெர
தடண  நினறமார்  கமார்க்கி.  1902 ல்  யூத  சிறுவென
ஒருவெடனை  தத்வதடுத்த  அவென  கல்வி  கற்க
உதவினைமார்.  யூதர்கள்  மீதமானை  தமாக்குதல்கடள



விமர்சித்தமார்.  இக்கமாலத்தில்தமான  அவெர்  தனைத
மனிதன  எனகிற  மனிதமாபிமமானை  படடப்டப
வகமாணர்கிறமார்.  மனிதனதமான  அடனைத்தம்..
கடவுடளயும்  அவெஜனை  படடத்தமான  .  மனிதன
தன  பூரணத்தவெத்திற்கமானை  ஜபமாரமாட்டங்கள்
முற்றுப்வபறுபடவெ  அல்ல-  ஜதடவெவயல்லமாம்
சுதந்திர சிந்தடனை சூழல்தமான எனறு எழுதினைமார்.

கடவுள், மதம் எனகிற தமாக்கங்கள் குறித்த தனைத
நண்பர்களுடன  கமார்க்கி  விவெமாதிக்கிறமார்.
வசக்கமாவிற்கு எழுதிய கடிதம் ஒனறில்  எனைக்கு
மக்கள் அறிவிலிகள் எனகிற உணர்வு வெருகிறத.
அவெர்களுக்கு  கடவுள்  ஜதடவெப்படுகிறத.
கடவுள்  பமார்த்தக்வகமாள்வெமார்  எனை  எளய
வெழிகடளஜய  அவெர்கள்
ஜதர்ந்வதடுத்தவிடுகினறனைர்.  கடவுள்  அவெசியம்
தமானைமா  எனகிற  ஜகள்வி  முக்கியமமானைதமாக
இருக்கிறத.  அவெர்  மற்வறமாரு  நண்பருக்கு
எழுதிய  கடிதத்தில்   நீஜய  கடவுளமாக
இருக்கும்ஜபமாத  ஜவெறு  எதற்கு  எனகிறமார்.
பற்றுறுதி  அறிவு  அடனைத்தம்  உனனிடம்
இருக்கிறஜத  எனறமார்.  அவெருக்கு  பமாயர்பமாக்
தமாக்கம்  இருந்திருக்குமமா  எனை  கமார்க்கியின
அரசியல் வெமாழ்க்டக எழுதிய ஜடமாவெமா வயட்லின
பதிவிடுகிறமார்.



1900 களன  தவெக்கத்தில்  அவெடர
ஊக்கப்படுத்திவெந்த  ஜகமாவரவலங்ஜகமாவிடம்
தமான  மமார்க்சியத்திற்கு  வநருங்கிவெந்தவிட்டதமாக
வசமால்கிறமார்  கமார்க்கி.  பமாப்புலிஸ்ட் தடலவெர்கள்
ஜகட்டஜபமாத  ஆமமாம்  இஸ்க்ரமா
படிக்கதவெங்கிவிட்ஜடன  எனகிறமார்.
தயரப்படும்  ஜீவெனகளன  விடுதடல  ஆயுதம்
மமார்க்சியம்  எனை  பி  பி  அக்வசல்ரமாட்  வசமானனைத
ஏற்கக்கூடியத எனறமார் கமார்க்கி. 

விவெசமாயிகடள  பயனபடுத்திக்வகமாண்டு
பயங்கரவெமாதத்தில் ஈடுபடும் ஜசமாசலிச புரட்சிகர
கட்சிடய  அவெர்    ஏற்கவில்டல  .   இஸ்க்ரமா
நண்பர்களுக்கு  உதவி  எனபதில்  ஆர்வெமமாக
வசயல்பட்டமார்.   ஜமமாப்பம்  பிடித்த  ஜபமாலிசமார்
அவெடர  டகத  வசயகினறனைர்.  ஏப்ரல்  1901 ல்
டகதமானை  கமார்க்கியின  உடல்நிடல  கமாரணமமாக
ஒஜர  மமாதத்தில்  அவெர்  விடுவிக்கப்படுகிறமார்.
டமால்ஸ்டமாய  தடலயிட்டு  விடுவிக்கப்பட்டமார்
எனகிற  வசயதியும்  வசமால்லப்படுகிறத.  கமார்க்கி
டகடத கண்டித்த வலனினும் எழுதினைமார். 

ஜம  1,  1902  அனறு  5000  வதமாழிலமாளர்களன
வபரும்  ஆர்ப்பமாட்டம்  நிஸ்னி  ஜநமாவ்ஜகமாரமாட்
பகுதியில்  நடந்தடத  கமார்க்கி  கண்ணுற்றமார்.



டகதமானைவெர்கடள  விடுவிக்க  நிதி  ஆதமாரங்கடள
உருவெமாக்கினைமார்  .  ஆர்  எஸ்  டி  எல்  பி  கட்சியும்
அவெரிடம்  நிதி  உதவிடய  எதிர்பமார்த்தத.
புத்தகங்களுக்கு  வவெளநமாட்டிலிருந்த
கிடடக்கும்  ரமாயல்டிடய  கட்சிக்கு  தருவெத
எனகிற  ஒப்புதடல  கமார்க்கிடய
வசவெஸ்தஜபமாலில்  சந்தித்த  வஹெல்ப்லமாண்ட்
எனபவெர்  வபறுகிறமார்.  ரமாயல்டியில்  75  சதம்
கட்சிக்கு,  25  சதம்  கமார்க்கியின  தனிப்பட்ட
ஜதடவெகளுக்கு  எனை  முடிவெமாகிறத.  ஆனைமால்
இத்திட்டம் வபருமளவு வவெற்றிப்வபறவில்டல.
கமார்க்கி  தமான  ஆண்டிற்கு  5000  ரூபிள்கடள
கட்சிக்கு தரமுடியும் எனறும் ஆனைமால் அதில் 4000
ரூபிள்கள்  இஸ்க்ரமாவிற்கு  மட்டுஜம
வசலவிடப்படஜவெண்டும்  எனகிற
உறுதிவமமாழிடய  ஜகமாருகிறமார்.  உடன  400
ரூபிள்கடள நனவகமாடடயமாகவும் தருகிறமார்.

1902 ல்  மமாஸ்ஜகமா  திஜயட்டர்குரூப்டப  சமார்ந்த
நடிடக  அந்திரீவெமாவுடன  கமார்க்கிக்கு  பழக்கம்
ஏற்படுகிறத.  மமாஸ்ஜகமாவில்  அவெர்
அவ்வெம்டமயமார்  வீட்டில்  தங்குவெமார்.  அவெர்கள்
திருமண  உறவு  குறித்த  எதிரும்  புதிருமமானை
வசயதிகள்  வதரிவிக்கப்படுகினறனை.  1904 ல்
அவெரத மடனைவியமானை வபஷ்ஜகமாவெமாடவெ கமார்க்கி



பிரிந்தமாலும்  அவெர்கள்  மத்தியில்  கமார்க்கியின
மரணம்வெடர  நல்லுறவு  நீடித்ததமாக
அறியமுடிகிறத.

வடனிட்ஸ்கி  எனகிற  ஜலமாக்கல்  கமிட்டி
உறுப்பினைர் கமார்க்கியின கட்சி உறவுகடள குறித்த
பதிவு  ஒனடறத்  தந்தள்ளமார்.  ஆவெணங்கடள
இரகசியமமாக  வவெளநமாடுகளுக்கு  அனுப்புவெத,
நிதி  வபற்றுத்தருவெத,  கட்சி  பிரசுரங்கள்
வெருவெதற்கமானை வடக்னிகல் உதவிகடள வசயதல்
எனபனை  கமார்க்கி  கட்சிக்கு  வசயத  வபரும்
உதவிகள்  எனறமார்  வடனிட்ஸ்கி..  அவெர்
ஜநரிடடயமாக  எப்வபமாறுப்பிலும்  இல்டல.
1903 ல்  உருவெமானை  வமனஷ்விக்,  ஜபமால்ஷ்விக்
பிளவு  குறித்த  அவெரத  எழுத்தில்  அப்ஜபமாத
பதிவு  இல்டல..  1904 ல்  அவெர்  பீட்டர்ஸ்பர்க்
வசனறு  அங்கு  புரட்சிகர  எழுத்தக்கடள
வவெளக்வகமாண்டு  வசல்வெதில்  உதவிகரமமாக
இருந்தமார்  எனை  வடனிஸ்கி  மூலம்
அறியமுடிகிறத.

கடல  இலக்கியம்  எனபத  பற்றி  கமார்க்கி  தன
நண்பர்  வடலிஷமாவ்  எனபமாருக்கு  எழுதிய
கடிதத்தில் மனிதன தன மீதமானை நம்பிக்டககடள
ஜமம்படுத்திக்வகமாண்டு  தனடனை  சரியமாக



கண்டுணர  இலக்கியங்கள்  உதவெஜவெண்டும்
எனறமார்.  இலக்கியம்  உண்டமயின  பமாற்பட்டு
நிற்க  மனிதடனை  பயிற்றுவிக்கஜவெண்டும்.
கீழ்டமக்கு  எதிரமாக  மனித  ஜமனடமகடள
வகமாண்டமாடஜவெண்டும் எனை குறிப்பிட்டிருந்தமார்.

கமார்க்கியின  சிறுகடதகளும்  நமாவெல்களும்
வெரப்ஜபமாகும்  புயலுக்கு  கட்டியங்கூறுகினறனை
எனகிற  புகழ்  அவெருக்கு  கிடடக்கத்
தவெங்கியிருந்தத.  இம்பீரியல்  அறிவியல்
அகமாதமியில்  அவெர்  உறுப்பினைர்  எனகிற
நிடலடய  எட்டினைமார்.  அப்ஜபமாத  அவெருக்கு
வெயத 34.  அதிகமாரத்திற்கு எதிரமானை கலகக்குரடல
எதிவரமாலிக்கும்  அவெரமால்  அங்கு
ஒனறமுடியவில்டல.

 நிஜகமாலஸ் ஜேமார் மனனைருக்கு கமார்க்கியின ஜதர்வு
அதிர்சசிடய தந்தத.  அவெர் கல்வி அடமசசருக்கு
இத குறித்த எசசரிக்டக கடிதம் ஒனடற மமார்ச  5
1902 ல்  எழுதினைமார்.  அவெடர  எடுத்தவிட்டு,
நிதமானைஜபமாக்குடடய  எவெடரயமாவெத
ஜபமாடஜவெண்டும்  எனை  கட்டடளயிட்டிருந்தமார்.
கமார்க்கி  நீக்கப்பட்டடத  எதிர்த்த  இயக்கங்கள்
நடந்தனை.  வகமாவரவலங்ஜகமா,  வசகமாவ்  விலகினைர்.
டமால்ஸ்டமாய  தமான  உறுப்பினைர்  இல்டல



எனபதமால்  அத  பற்றி  எடதயும்  வசயய
ஜவெண்டியதில்டல  எனைக்கருதியதமாக
அறிகிஜறமாம்.

கமார்க்கி  தனைத  அசமாத்திய  திறடமகடள  சில
தவெறமானை  புரிதல்களுடன
வீணடித்தக்வகமாள்கிறமார்  எனகிற  தமாக்குதல்
இலக்கிய  வெட்டத்தில்  உருவெமானைத.  அவெர்
நீட்ஜசயின  வசல்வெமாக்கில்  எழுதகிறமார்  எனைவும்
விமர்சிக்கப்பட்டமார்.  நீட்ஜசயின  வசல்வெமாக்கு
எனை  விமர்சிப்பத  நியமாயமற்றத  எனற
விளக்கத்டத  கமார்க்கி  வகமாடுத்தமார்.  நமான
வவெகுஜேனைங்களலிருந்த  வெந்தவென.
அவெர்களுக்கமாக  எழுதகிறவென  எனற
பதிலடிடயயும் அவெர் தந்தமார்.



2
ருஷ்யமாவில்  ஜேனைவெரி  9  1905 ல்  வபரும்  மக்கள்
எழுசசி  புரட்சிகரமமாக  வவெடித்தத.  கமார்க்கி
ருஷ்யமா  சமுக  ஜேனைநமாயக  வதமாழிலமாளர்
கட்சியுடன  வநருக்கமமாக  இருந்தமார்.  தனைத
வசல்வெந்தர்  நண்பர்  வமமாஜரமாசமாவ்  மூலம்
இஸ்க்ரமாவிற்கு  வபரும்  நனவகமாடட
வபற்றுக்வகமாடுத்தமார்,

வமனஷ்விக்குகள் 1904 ல் வபரும்பமானடமயுடன
இருந்தனைர்.  வலனின  மத்திய  கமிட்டி
ஜவெடலகளலிருந்த
விலக்கிடவெக்கப்பட்டிருந்தமார்.  அவெர்  பமார்வெமார்ட்
எனும் ஜபமால்ஷ்விக் பத்திரிடக வகமாணர முயற்சி
எடுத்த  வெந்தமார்.  வஜேனிவெமாவில்  ஆகஸ்ட்  1904 ல்
ப்யுஜரமா  ஆப்  கம்யூனிஸ்ட்  பமார்ட்டி  ஆப்
வமஜேமாரிட்டி  எனகிற  மத்திய  கமிட்டிடய  அவெர்
அடமத்தமார்.  கமார்க்கியிடம்  நிதி  உதவி  ஜகட்டு
கடிதப்ஜபமாக்குவெரத்த  நடந்ததமாக  ஜடமாவெ
வயட்லின பதிவிடுகிறமார். 

1904 ன  இறுதியில்  லிபரல்  வசம்ஸ்ட்ஜவெமா
இயக்கத்தமாருடன  கமார்க்கி  இயங்குகிறமார்.



நவெம்பர்  20  1904 ல்  அரசியல்  அவசம்பிள,
அரசியல்  டகதிகடள  விடுவி  எனகிற
தீர்மமானைத்தில்  கமார்க்கி  டகவயழுத்திடுகிறமார்.
மமாடல  நடந்த  கூட்டத்தில்  ஜேமாடர  தூக்கி  எறிய
வெனமுடற  அவெசியம்  எனில்  இறங்குஜவெமாம்
எனைவும் ஜபசுகிறமார். 

ஜேனைவெரி  1905 ன தவெக்கத்திஜலஜய எழுசசிக்கமானை
கூறுகள்  ஜவெடலநிறுத்தங்களமாக  வவெளயமாயினை.
கப்பமான  பமாதிரியமார்  தடலடமயில்  புரட்சி
வவெடித்தத.  ஊர்வெலத்டத  ஒடுக்க  அரசமாங்க
முயற்சிகள்  குறித்த  லிபரல்,  இடதசமாரிகள்
பங்ஜகற்ற   ’நமத  நமாட்கள்’  எடிட்ஜடமாரியல்
அலுவெலகத்திற்கு  கமார்க்கியும்  ஜேனைவெரி  8  அனறு
வசல்கிறமார்.  அடமசசர்கடள  சந்தித்த  ரமாணுவெம்
அனுப்பமாதீர்  எனகிற  ஜவெண்டுஜகமாடள
முனடவெக்க  கமார்க்கி  உள்ளட்ட  தூதக்குழு
வசனறத.  ஜேமாரும்  மற்றவெர்களும்  நிடலடமடய
நனகு  உணர்ந்தள்ளமாதமாக  பதில்  கிடடத்தத.  .
இரத்தம்  சிந்த  டவெக்கப்பட்டமால்  அதன
விளவுகள்  கடுடமயமாக  இருக்கும்  என  கமார்க்கி
மறுவமமாழி வகமாடுத்தமார். 

ஜேனைவெரி  9  ஊர்வெலம் பற்றி கமார்க்கி “ நமான அடத
பமார்த்ஜதன,  அவெர்கள்  சுட்டனைர்.  அதில்



மூனறுஜபர்  அங்ஜகஜய  மரணித்தனைர்.  19  ஜபர்
படுகமாயம்  அடடந்தனைர்.  எந்த  அறிவிப்பும்
இல்லமாமல்  தப்பமாக்கி  சூடு  நடந்தத”  எனை
பதிவிடுகிறமார்.  தடலடம  தமாங்கிய  கப்பமான
பமாதிரியமார்  கமார்க்கியின  வீட்டில்  தங்க
டவெக்கபட்டமார்.  கப்பமான  கடவுள்  இல்டல
ஜதவெமாலயம்  இல்டல  ஜேமாரும்  இல்டல  எனை
புலம்பினைமார். 

வெனமுடற வகமாண்ட உலடக வெனமுடற மூலம்
சரி  வசயயஜவெண்டியுள்ளத  எனகிற  கடிதத்டத
அந்த்ரீவிற்கு  கமார்க்கி  எழுதினைமார்.  கமார்க்கியின
வீட்டிற்கு  பலர்  வெந்த  ஜபமாகிறமார்கள்  எனகிற
வசயதி  அரசமாங்கத்திற்கு  வதரிவிக்கப்பட்டத..
சதிகமார கும்பலில் கமார்க்கி உறுப்பினைரமா எனபடத
ஆளுகினறவெர்  ஆரமாயத்  தவெங்கினைர்.  இளவெரசர்
ஜரமாமஜனைமாவ்  ஜேனைவெரி  13  1905 ல்  கலகத்டத
தூண்டிவிட்டவெரில்  கமார்க்கியும்  ஒருவெர்  எனை
குறிப்பிட்டமார். விசமாரடணயினஜபமாத தமான தீவிர
சிந்த்டனையுள்ளவென,  ஆனைல்  புரட்சி  நடந்ததில்
வதமாடர்பு  இல்டல  எனை  தற்கமாப்பு  வெமாதங்கடள
கமார்க்கி வதரிவித்தமார். அஜத ஜபமால் நிதி பற்றியும்
தனைக்கு  வதரியமாத  எனறமார்.  அவெரின  டகத
வபரும் ஆர்ப்பமாட்ட அடலகடள எழுப்பியத.



மமாணவெர்கள்,  இலக்கிய  அடமப்புகள்
கமார்க்கிடய  விடுவி  எனை  ஜபமாரமாடினை.  பமாரிஸ்,
வபர்லின  பல்கடலகழகங்கள்  ’கமார்க்கி  உலக
மனிதர்’ அவெடர விடுவி எனை குரல் வகமாடுத்தனை.
கமார்க்கியின  பதிப்பமாளர்  பியட்னிட்ஸ்கி
பத்தமாயிரம்  ரூபிள்  பிடணத்வதமாடக  கட்டி
அவெடர  விடுவித்தமார்.  வவெளவெந்த  கமார்க்கி  தமான
புரட்சிகரவெமாதி  எனறும்  நிலவும்  சுரண்டல்
எதிர்த்த ஜபமாரமாடுவெதில் குற்றமற்றவென எனைவும்
வதரிவித்தமார்,  ருஷ்ய  அறிவுஜீவிகடள
விமர்சித்தமார்.  வெமாழ்வின  அர்த்தம்  புரட்சிக்கு
ஜசவெகனைமாக  இருப்பத  எனறமார்.  மக்களன
விடுதடல  தமாகத்டத  டமால்ஸ்டமாய  விமர்சிப்பத
சரியல்ல. விவெசமாயி நிலம் வரமாட்டியுடன மட்டும்
வெமாழவிரும்பவில்டல.  சுதந்திர  இயக்கம்,
சிந்தடனையுடன கூடிய  வெமாழ்வும் ஜதடவெ எனறமார்
கமார்க்கி.  மனிதர்கள்  வதருவில்  சுடப்பட்டு
வகமாடல  வசயயப்படும்ஜபமாத   ஜநர்டம
வநறி(Moral  perfectibility  )  எனை
ஜபசிக்வகமாண்டிருப்படத  ஏற்க  முடியமாத  எனை
டமால்ஸ்டமாயக்கு அவெர் பதிலமாக கூறினைமார்.

கமார்க்கி  ஜபமால்ஷ்விக்குகளன  நியமாயத்டத
ஏற்றமார்.  1905 ல்  ஆர்  எஸ்  டி  டபிள்யு  கட்சி
ஆயுதங்கள்  வபற  உதவினைமார்.  பினலமாந்த்



ஜபமாரமாள  ஜில்லியமாகஸ்  எனபமார்  மூலம்
ஜேப்பமானிய  நிதி  உதவியுடன  ஆயுதங்கள்
பரிமமாற்றம் எனபடத முடிவு வசயதனைர். கப்பமான
பமாதிரிடய வஜேனிவெமாவில் வலனின சந்திக்கிறமார்.
மமாஸ்ஜகமாவில்  ஜேஜூடல  1905  நடந்த  அடனைத்த
விவெசமாயிகள்  மமாநமாட்டட  கமார்க்கி  புகழ்ந்த
ஜபசுகிறமார்.  டூமமாவில்  வவெகுஜேனைங்களன
பிரதிநிதிகள்  பரவெலமாக  பங்ஜகற்க  ஜவெண்டும்
எனறும்  அரசியல்  சமூக  வெமாழ்வில்
விவெசமாயிகளுக்கு  ஏதம்  வதரியமாத  எனறு
வசமால்வெத  தவெறு  எனறும்  கமார்க்கி  ஜபசினைமார்.
எந்த  புரட்சியும்  வவெற்றிவபற  விவெசமாயிகள்
வதமாழிலமாளர்கள்  அறிவுஜீவிகளன  கூட்டு
வசயல்பமாடு அவெசியம் எனறமார்.

 இரகசிய  பத்திரிடகயமாக  வெந்த  வகமாண்டிருந்த
ரஜபமாசசசிக்கு   மூனறமாவெத  எனைப்வபமாருள்படும்
வபயரில்  கமார்க்கி  எழுதிவெந்தமார்
ஜபமால்ஷ்விக்குகள்  சட்டபூர்வெமமாக  பத்திரிடக
நடத்த கமார்க்கி வபரும் உதவி வசயதமார்.   Novaia
Zhizn  எனும்  சட்டபூர்வெ பத்திரிடக அக்ஜடமாபமார்
1905 ல்  வவெளயமானைத.   ஆனைமால்  அரசமாங்கம்
டிசம்பரில்  அடத  மூடியத.  பினனைர்  கவிஞர்
மினஸ்கி  ,  அந்த்ரீவெமா,  கமாட்ஸ்கி,  லபமார்க்,
லுனைமாசமார்ஸ்கி,  லீக்வனைக்ட்,  லக்சம்பர்க்  சந்தித்த



பத்திரிடக  வகமாணர்வெதற்கு  முடிவவெடுத்தனைர்.
இதற்கு  15000  ரூபிள்கள்  வகமாடுத்த  கமார்க்கி
உதவினைமார்.  நவெமாயமா  டஜேசின  வகமாணரப்பட்டத.
வலனினும்  கமார்க்கியும்  பத்திரிடக
அலுவெலகத்தில்  நவெம்பர்  27  1905 ல்  சந்தித்த
விவெமாதித்தனைர்.  மமாறுபட்ட  கருத்தக்கடள
அவெர்கள்  அசசந்திப்பில்
வவெளப்படுத்திக்வகமாண்டனைர்.  கட்சியல்லமாத
மினஸ்கி  ஆசிரியர்  குழுவில்  கூடமாத  எனறமார்
வலனின.  கமார்க்கி  ஏற்கவில்டல.  பினநமாட்களல்
வலனின  பற்றி  கமார்க்கி  எழுதம்ஜபமாத  தமான
அவெடர 1907 ல் தமான சந்தித்ததமாக எழுதகிறமார்.

கமார்க்கி அவமரிக்கமாவிற்கு  வசனறு நல்வலண்ண
அடிப்படடயில்  ருஷ்ய  புரட்சிக்கு  ஜதடவெயமானை
நிதிடய  திரட்டமுடியும்  எனை  அவெருக்கு
உணர்த்தப்பட்டத.  ஆனைமால்  அவ்ஜவெடலடய
உடனைடியமாக  அவெரமால்  வசயயமுடியவில்டல.
ஆனைமால் மிக முக்கிய ஜவெடலடய அவெர் வசயதமார்
.  தமாய  நமாவெடல  எழுதினைமார்.   பினனைர்  ருஷ்யமா
விட்டு  வசல்ல  ஜவெண்டிய  நிர்பந்தம்
ஏற்பட்டதமால்  அவெர்  1906 ல்  அவமரிக்கமா
வசனறமார்.  தடணவியமார்  அந்திரீவெமாவும்  உடன
வசனறமார்.  வபர்லின  வெழிஜய  அவெர்  அவமரிக்க
வசனறஜபமாத  அங்கு   வஜேர்மன  ஜசமாசியல்



ஜேனைநமாயக  கட்சியின  தடலவெர்கள்  கமாட்ஸ்கி,
வபபல்,  லீவனைக்ட்  ஆகியவெர்களுடன  உடரயமாட
வெமாயப்பு  வபற்றமார்.  பிரமானசில்  அடஜடமாலி
பிரமானஸ் உடன உடரயமாடமுடிந்தத. 

அவமரிக்கமாவில்  ஜேமாக்  லண்டன,  மமார்க்
ட்வவெயின,  உப்டன  சிங்க்ளர்  ஆகிஜயமார்
கமார்க்கியின  அவமரிக்க  பயணம்  பயனுள்ளதமாக
அடமய  உதவினைர்.  கமார்க்கிடய  வெரஜவெற்று
உடரயமாட  கமிட்டி  ஒனடறயும்  அடமத்தனைர்.
வெரஜவெற்பு  கூட்டத்தில்  புகழ்  வெமாயந்த  எச  ஜி
வவெல்ஸ், சமார்லஸ் பியர்ட், பிரமாங்ளன ஜிட்டிங்ஸ்
பங்ஜகற்றனைர்.  கமார்க்கியின  வபயர்  ருஷ்யமா
விடுதடலயின அடடயமாளமமாக இருக்கிறத எனை
புகழமாரம்  சூட்டப்பட்டத.  கரிபமால்டிக்கு
கிடடத்த  வெரஜவெற்டப  மிஞ்சிவிட்டத  எனை
நியுயமார்க் டடம்ஸ் வசயதி வவெளயிட்டத.

அவமரிக்கமாவில்  இருந்த  ருஷ்யமா  தூதரகம்
கமார்க்கியின  புரட்சிக்கமானை  நிதி  திரட்டும்
ஜவெடலடய கண்டித்தத.  அவெரத தனிவெமாழ்க்டக
குறித்த வசயதிகடள பரப்பியத..  ஏப்ரல்  1906 ல்
அந்த்ரீவெமா  அவெரின  தடணவியமார்  அல்ல.  அவெர்
ஒரு  நடிடக  எனகிற  வசயதிடய   ஜவெர்ல்ட்
எனகிற பத்திரிடக  முதல் பக்கம் வவெளயிட்டத.



எகவடரினைமா  வபஸ்ஜகமாவெமா  கமார்க்கி  மூலம்
பத்திரிக்டக வசயதி அறிந்த அவமரிக்கமா ஜபமானற
சுதந்திர  சமூகம்  இவ்வெமாறு  தனிப்பட்ட
வெமாழ்க்டக  குறித்த  ஜபசுவெத  அதன  மலிவெமானை
ரசடனைடய  கமாட்டுகிறத  எனகிற  ஜகபிள்
வசயதிடய   ஜம மமாதம் அனுப்பினைமார். அவமரிக்க
பத்திரிடககள்  கமார்க்கி  குறித்த  விவெமாதம்
நடத்தியதமாக வயட்லின குறிப்பிடுகிறமார். கமார்க்கி
மீத  கல்வலறிவெடத  கண்டித்த  எச  ஜி  வவெல்ஸ்
கண்டனை  அறிக்டக  ஒனடற  வவெளயிட்டமார்.
ஆனைமால்  மமார்க்  ட்வவெயின  சற்று  விலகி  நினறு
ஜபசினைமார்.  வெயதமானை  ட்வவெயின
ஜபமானறவெர்களமால் விஷயங்கடள சரியமாக புரிந்த
வகமாள்ளமுடியமாத,  அவெர்  பற்றி  விமர்சனைம்
ஜவெண்டமாம்  எனறமார்  கமார்க்கி..  தனைத  பயணம்
வபரும்  வவெற்றிடய  வபறவில்டல-  தனனைமால்
பத்தமாயிரம்  டமாலர்  கூட  திரட்ட  முடியவில்டல
எனை கமார்க்கி வெருத்தமுற்றமார்.

1906  அக்ஜடமாபர்  மத்தியில்  அவெர்  அங்கிருந்த
இத்தமாலி  வசனறமார்.  அவமரிக்கமாவில்  நிலவும்
வபமாருளமாதமார  ஜவெறுபமாடுகள்  தனைத  புரட்சிகர
மனைப்பமாங்டக  அதிகரித்தவிட்டத  எனறமார்
கமார்க்கி.  ஜபமாக்தனைமாவ்  வசல்வெமாக்கமால்  அவெர்
ருஷ்ய  ஜேனைநமாயக  கட்சியின  இடத  பிரிவின



வசல்வெமாக்கிற்கு  உட்படலமானைமார்.   1906
அக்ஜடமாபரில்  அவெர்  ஜநப்பிள்ஸ்  வெருகிறமார்..
ருஷ்யமாவின  1905  புரட்சியின  படிப்பிடனைகடள
ஏற்று  உடழக்கும்  மக்கள்  அணிதிரள்வெடத
வெலியுறுத்தி அங்கு ஜபசிவெந்தமார். அங்கு அவெர்கள்
ஜகப்ரி  எனும்  தீவில்  தங்கினைர்.  ஜகப்ரி  கமாலம்
எனபதமாக 1906-13  ஆண்டுகள் அடமந்தனை.

அவமரிக்க  அனுபவெங்கள்  தனைக்கு  மீண்டும்
ஜநர்ந்தவிடக்கூடமாத  எனபதில்  கமார்க்கி
கவெனைமமாக  இருந்தமார்.  1907 ல்   5  வெத  கட்சி
கமாங்கிரசில்  பிளக்கமாஜனைமாவ்,  வலனின,
டிரமாட்ஸ்கி,   மமார்ஜடமாவ்  ஜபமானற  முக்கிய
தடலவெர்கடள சந்திக்கவும் உடன உடரயமாடவும்
வெமாயப்பு  கிடடத்தத.  வலனிடனை
அறிமுகப்படுத்தியவுடன  அவெர்  வெந்ததற்கு
மகிழ்சசி எனை வதரிவித்தடதயும் அவெர் தடலவெர்
எனபத  ஜபமானற  ஜதமாற்றம்  இல்லமாமல்  மிகச
சமாதமாரணமமாக,  இயல்பமாக  இருந்ததமாகவும்
கமார்க்கி  பதிவிடுகிறமார்.  தமாய  புத்தகத்தில்
வலனின  உணர்ந்த  சில  குடறகடள
சுட்டிக்கமாட்டியஜபமாத,  படடப்டப  அவெசரமமாக
முடிக்கஜவெண்டிய  உந்ததலில்  தமான  இருந்ததமாக
கமார்க்கி  மறுவமமாழி  தருகிறமார்.   புரட்சிகர
நடவெடிக்டககளல்  உணர்வெற்ற  முடறயில்



வதமாழிலமாளர்  பலர்  ஈடுபடுகினறனைர்.  தமாய
படடப்பு  அவெர்களுக்கு  உதவும்  எனை  வலனின
தனைத ஆஜமமாதிப்டப நல்குகிறமார்.
ட்ரமாட்ஸ்கியும்  கமார்க்கியும்  ஒருவெடர  ஒருவெர்
பரஸ்பர  பமாரமாட்டுக்கடள
வதரிவித்தக்வகமாண்டதடன  இடணந்த
லண்டன வசனறனைர். மமார்ஜடமாவ் மீத கமார்க்கிக்கு
மரியமாடத இருந்தத.  கட்சி கமாங்கிரசில் நிலவிய
ஜவெறுபமாடுகள்  குறித்த  கவெடலடய
வவெளப்படுத்தி  மமார்ஜடமாவ்  ஜபசினைமார்.
ஜபமால்ஷ்விக்-  வமனஷ்விக்  மத்தியில்  இணக்கம்
ஏற்படவில்டல.  இறுதியில்  புதிய  மத்திய
கமிட்டியில்  இருசமாரமாரும்  இடம்வபற்றனைர்.
தனியமாக  ஜபமால்ஷ்விக்குகள்  தங்கள்  கமிட்டி
ஒனடறயும்  ஜதர்ந்வதடுத்தக்வகமாண்டனைர்.
கமார்க்கிக்கு  ஜபமாக்தனைமாவ்  வசல்வெமாக்கும்  அவெர்
குறித்த  உயர்  மதிப்பீடுகளும்  இருந்தத.
கருத்தஜவெறுபமாடுகள்   நிடறந்திருந்த
கமாங்கிரசிலிருந்த  கமார்க்கியமால்  உற்சமாகமமாக
திரும்பமுடியவில்டல.
வலனினுக்கும்  ஜபமாக்தனைமாவிற்கும்  இடடயில்
இணக்கம்  உண்டமாக்க  கமார்க்கி  முயற்சித்தமார்.
அவெரமால்  அதில்  வவெற்றிவபறமுடியவில்டல.
ஜபமாக்தனைமாவ்  மத்திய  கமிட்டியில்  இருந்தவெர்.
இலக்கியவெமாதி  மட்டுமல்ல.  வபமாருளமாதமார



சிந்தடனையமாளர்.  மருத்தவெர்,
தத்தவெவெமாதியமாகவும்  இருந்தவெர்.  ஜகப்ரி
பகுதியில்  ஜபமாக்தனைமாவ்,  லுனைமாசமார்ஸ்கி,  கமார்க்கி
இடணந்த  வதமாழிலமாளர்க்வகனை  கல்வி  மயயம்
ஒனடற  அடமத்தனைர்.  வலனினுக்கு  இதில்
உடனபமாடு  இருக்கவில்டல.  ஜபமாக்தனைமாவின
கருத்தமானை  சட்டத்திற்கு  புறம்பமானை  இரகசிய
அடமப்பு  புரட்சிகர  இயக்கத்திற்கு
முதனடமயமானைத  எனற  கருத்தில்  கமார்க்கி
உடனபட்டிருந்தமார்.  வலனினும்  பிளக்கமானைமாவும்
ஜவெறுபட்டு  நினறமாலும்  அவெர்கள்  வெரலமாற்று
விதிவெசவெமாதத்தில்  நம்பிக்டகயுடன  உடனபட்டு
நிற்பதமாக  கமார்க்கி  கருதினைமார்.  ஆனைமால்
வசயல்பமாட்டு  தத்தவெம்  பக்கம்  பமாக்த்னைமாவ்
நிற்கிறமார்.  எனைக்கு உண்டம புலப்படுகிறத எனை
கமார்க்கி அப்ஜபமாத ஜபசிவெந்தமார்.

வலனின  தனைக்கு  கமார்க்கி  ஜதடவெ
எனைக்கருதினைமார்.  பமாட்டமாள  பத்திரிடகடய
சுற்றுக்கு  வகமாண்டுவசல்வெதில்  கமார்க்கி
முக்கியமமானைவெர் எனபடத வலனின உணர்ந்தமார்.
அஜத ஜநரத்தில் கமார்க்கி எழுதிய தனிமனிதனின
சிடதவு  எனைப்வபமாருள்தரும்  கட்டுடரடய  சமய
சிந்தடனைகள்  கலந்திருப்பதமால்  பிரசுரிக்க
வலனின  மறுத்தவிட்டமார்..  கடவுடள  கட்டுதல்



(God  Building)  எனை  கமார்க்கி,  ஜபமாக்தனைமாவ்
ஜபமானறவெர்  ஜபசிவெந்தடத  வலனின
ஏற்கவில்டல.  அந்திரீவெமா  கூட  கமார்க்கியிடம்
நமாத்திகன  ஜபமால  ஜபசுகிறமாய,  இடற
நம்பிக்டகயமாளன ஜபமால சிந்திக்கிறமாய எனைறமார்.
டமால்ஸ்டமாயக்கும்  இவ்வெமாறமானை  கருத்த
இருந்தத. 

கமார்க்கிக்கு  மதம்  பற்றி  மமார்க்சிய
சிந்தடனைகளுடன  முழுடமயமாக  ஒத்தப்ஜபமாக
முடியவில்டல.  அஜத  ஜநரத்தில்  ஜமமாசஸ்,  ஏசு,
முகமத  வபயரிலமானை  மதங்கடள  தமான
ஏற்கவில்டல எனை பிரஞ்சு பத்திரிடக  ஒனறிற்கு
ஏப்ரல்  15  1917 ல்  பதிடலத்  தருகிறமார்..
பிரபஞ்சத்தடன  மனிதடனை  இடணக்கும்
விழிப்புணர்வெமாகவும்  மதத்டத  அவெர்
உணரவிரும்பினைமார்.  மனிதனின  அகம்  சமார்ந்த
உள்ளமார்ந்த  உணர்வெமாக  மதத்டத  தமான
பமார்ப்பதமாக  வமர்க்யூர்  வட  பிரமானஸ்
பத்திரிக்டககு  கமார்க்கி  ஜபட்டி  அளக்கிறமார்.
கமார்க்கியின  படடப்புக்களல்  கடவுடள
நிர்மமாணித்தல்  எனபதன  கூறுகள்  இருப்பதமாக
இலக்கிய விமர்சகர்கள் வதரிவித்தள்ளனைர். 



கமார்க்கி  தனைத  நண்பர்  ஜபமாஸ்ஜஸே  எனைபமாருக்கு
எழுதம்ஜபமாத மனிதன மட்டுஜம இருக்கிறமான.
நீங்கஜள  கடவுளமாக  இருக்கும்ஜபமாத  ஜவெறு
அந்நியமமானை  ஒனடற  ஜபசுவெத  ஏன  எனறு
ஜகட்டவெர்தமான.  மமானுடத்டத வெழிபமாட்டுக்குரிய
ஒனறமாகவும்  வதயவீக  முத்திடரடய  குத்தி
மமாற்றுகினறனைர்  இந்த  இலக்கியவெமாதிகள்.
அவெர்கள்  கடவுள்  கற்படனை  எனைத்  தவெங்கி
மமானுடத்டத  கடவுளமாக்க  முயல்கினறனைர்.
கமார்க்கி  ஜபசிவெரும்  ஜசமாசலிசத்தின  மீத  எனைக்கு
நம்பிக்டகயில்டல.  அவெரின  சிந்தடனை
வெறுடமயில்  உள்ளத  எனகிற  கடுடமயமானை
விமர்சனைம்  பிளக்கமாஜனைமாவிடம்  இருந்தத.
வலனின  ஜநரிடடயமாக  கமார்க்கிடய
விமர்சிக்கமாமல் ஜபமாக்தஜனைமாடவெ விமர்சித்தமார். 

கமார்க்கியுடன  வதமாடர்பில்லமாமல்  வலனின  சில
மமாதங்கள்  இருந்தமார்.  வலனின  எழுதி  தன
சஜகமாதரியின  மூலம்  வவெளயிட  விரும்பிய
வபமாருள்முதல்வெமாதமும்  அனுபவெவெமாத
விமர்சனைமும்  எனபடத  கமார்க்கி  ஏற்கமமாட்டமார்
எனபடத   தமான  உணர்ந்ததமாக  வவெளயீட்டமாளர்
பியட்னிஸ்கி மூலம் வசயதி கிடடக்கிறத. 1909 ல்
கமார்க்கி,  லுனைமாசமார்ஸ்கி  தவெங்கிய
கல்விக்கூடத்டத  வலனின  விரும்பவில்டல.



ஜபமாக்தஜனைமாவ்,  லுனைமாசமார்ஸ்கி  ஜபமால்ஷ்விக்
அணியிலிருந்த  நீக்கப்பட்டிருந்தனைர்.
ஜபமால்ஷ்விக்குகள் தங்கடள விமர்சித்த எழுதிய
பினனைரும்  ஜதமாழர்கள்  வெருடக  நம்பிக்டக
அளப்பதமாக  கமார்க்கி  வதரிவித்தமார்.  அஜத
ஜநரத்தில்  மதக்வகமாள்டககளுக்கு  தமான  எதிரமாக
இருப்பதிஜலஜய  நிடறவெடடவெதமாகவும்  கமார்க்கி
வதரிவித்தமார்.  கல்விக்கூடத்தில்  அரசியல்
வபமாருளமாதமாரம்,  ஜசமாசலிச  சிந்தடனைகடள
பமாக்தஜனைமாவ்,  வதமாழிலமாளர்  இயக்க  வெரலமாறு
எனபடத  லூனைமாசமார்ஸ்கி,  கட்சி  வெரலமாறு
எனபடத  லியதமாவ்,  சமயம்-  அரசு  உறவுகள்
வடசஸ்னிட்ஸ்கி,  ஜசமாவியத் இலக்கிய வெரலமாறு,
இடச  கவினகடலகள்  குறித்த  கமார்க்கியும்
வெகுப்புகள் எடுத்தனைர்..

வலனினுக்கு  ஆதரவெமாக  இருந்த  சிலர்  கட்சி
கல்விக்கூடத்திலிருந்த  வவெளஜயறி  வலனின,
கமாம்ஜனைவ்  ஜபமானறவெர்களன  வெகுப்புகளல்
கற்கத்தவெங்கினைர். புரட்சியின முக்கியத்தவெத்டத
விட்டுவிடமாமல்,  கமார்க்கியின  அவெசியமும்
உணரப்படுவெதமாக  வலனின  வதரிவிக்க
தவெங்கினைமார்.  கமார்க்கிக்கு  கடிதமும்  எழுதினைமார்.
கட்சியின  ஜவெறுபமாடுகளல்  கமார்க்கி
சிக்கஜவெண்டியதில்டல எனை வலனின கருதினைமார்.



கட்சிக்  கல்வியில்  ஜதமாழர்கடள  ஜகப்ரி  வெந்த
வலனின  சந்திக்கஜவெண்டும்  எனறும்  வலனின
குறித்த  உயர்  மதிப்பீடுகடள  தமான
வகமாண்டிருப்பதமாகவும்  கமார்க்கி  வலனினுக்கு
எழுதினைமார்.  அஜதஜநரத்தில்  தனிநபர்
உறவுகடளப்  ஜபணுவெதில்  வலனினுக்கு
ஜபமாதமாடம  இருப்பதமாக  கமார்க்கிக்கு  கருத்த
இருந்தத.  வலனின  எவ்வெளவு  உறுதிப்பமாடு
வகமாண்ட  மனிதரமாக  இருந்தமாலும்
தனிநபர்களுடன  உறவுகடள
ஜமம்படுத்தமாவிடில்  தவெறுகள்  வசயய  ஜநரிடும்
எனை கமார்க்கி  எசசரித்தமார்.

நவெமபர்  20  1909 ல்  ருஷ்ய  கமாடலப்பத்திரிகடக
ஒனறில்  கட்சியிலிருந்த  கமார்க்கி  நீக்கம்  எனகிற
வசயதி  வவெளயமானைத.  ஆனைமால்  கமார்க்கி  அடத
தவெறமானை  வசயதி  எனை  மறுத்தமார்.  வதமாழிலமாள
வெர்க்கத்திற்கமாக உலகம் முழுதம் ஜபமாற்றப்படும்
கமார்க்கிக்கு  இவ்வெமாறு  ஜநர்ந்தள்ளதமா  எனை
நண்பர்கள் சந்ஜதகத்தடன கவெடலவகமாண்டனைர்.
கமார்க்கி  இடத  சரியமாக  எதிர்வகமாள்வெமார்  எனை
நம்பினைர்.  கல்விக்கூடம்  மூடப்படஜவெண்டிய
நிடல  ஏற்பட்டத.   அதில்  பயினற  சில
ஜதமாழர்கள் இடணந்த முனஜனைறுஜவெமாம் எனகிற
குழுடவெ எனகிற ஆரம்பித்தனைர். 



கமார்க்கி  தனைத  படடப்பு  பணிகளல்  கவெனைம்
வசலுத்தினைமார்.  வலனினும்  ஜபமால்ஷ்விக்
வவெளயீடு எனபடத முனடவெத்த ஜகப்ரி வெந்தமார்.
இருவெமாரங்கள்  அங்ஜக  தங்கி  கமார்க்கியுடன
விவெமாதங்கடள  ஜமற்வகமாண்டமார்.  கட்சி
இதழ்களுக்கு  வலனின  அவெரிடம்  நிதி
ஜவெண்டினைமார். கட்சி பத்திரிடககளுக்கு எழுதவும்
ஜகமாரினைமார்.  அஜத  ஜநரத்தில்  கட்சி  சமாரமாத
பத்திரிடகயமாளர்களுடன  கமார்க்கி  வகமாண்டுள்ள
வதமாடர்புகள்,  மற்றும்  பல்ஜவெறு  கட்சிகளன
பத்திரிடககளுக்கு  கமார்க்கி  எழுதி  தருவெத
வலனினைமால் விமர்சிக்கப்பட்டத.

கமார்க்கி பரவெலமாக ஜேனைநமாயக  சக்திகளுடன தமான
ஜமற்வகமாள்ளும்  உறவுகள்  குறித்த
வதளவுபடுத்தியடதயும் வலனின ஏற்கவில்டல.
வடமமாக்ரசி,  ரியலிசம்  எனவறல்லமாம்  வசமால்லி
எனடனை  வவெறுப்ஜபற்றமாதீர்  எனை   வலனின
கடிந்தவகமாண்டமார்.  வெருத்தமுற்ற  வலனின
தடலடமயில் நடந்த வெந்த கட்சி கல்வி முகமாம்
ஒனறிற்கு  விடப்பட்ட  அடழப்டப  கமார்க்கி
1911 ல் நிரமாகரிக்கிறமார்.

கட்சி  ஒற்றுடம  எனபதில்  ’முனஜனைறுஜவெமாம்
குழுடவெ’  ஜசர்த்தக்வகமாள்வெதில்  தனைக்கு



ஆட்ஜசபடனை  இல்டல  எனற  வலனின  ஆனைமால்
’கடவுள்  கட்டுதல்’  ஜபமானற  கடதகடள
விட்வடமாழிக்கஜவெண்டும்  எனை  தீர்மமானைமமாக
வதரிவித்தமார்.  நட்பு  ஜவெறு  கடடம ஜவெறு எனை
புரிதல் ஜவெண்டும். லுனைமாசமார்ஸ்கி, ஜபமாக்தஜனைமாவ்
நிடனைப்படதவிட  மமார்க்சியம்
புரிந்தவகமாள்வெதற்கு  கடினைமமானைத  எனபடத
அவெர்கள் உணரஜவெண்டும் எனறமார் வலனின.

பிஜரகில்  1912  ஜேனைவெரியில்  நடந்த  கட்சி
மமாநமாட்டிற்கு கமார்க்கி ஜபமாகவில்டல.  கட்சியின
இரகசிய  ஜவெடலகளுக்கு  தனைத  வெருடக
இடடயூறு உண்டமாக்கலமாம் எனை வசமால்லி  அவெர்
வெரவில்டல. அவெடர பங்ஜகற்க ஜவெண்டியும் நிதி
உதவி வசயயக்ஜகமாரியும் ஜபமால்ஷ்விக் பிரிவினைர்
ஜகட்டிருந்தனைர்.  நிதி  உதவி  வசயவெதற்கில்டல
எனை   கமார்க்கி  வதரிவித்தமார்.   ’ஏசியமாடிக்’
பமாணியில்  நமாகரீகமற்று  குழு  சண்டடயில்
வகமாள்டக  பிரசசமாரங்கள்  நசுங்கிப்ஜபமாவெதமாக
கண்டனைம்  வதரிவித்தமார்.  அநமாகரிகத்டத
குறிப்பதற்கு  ஏன  ஆசியத்தனடம  எனகிற
வசமால்லமாடடல  பயனபடுத்தினைமார்
எனைத்வதரியவில்டல.



 மமாநமாட்டிற்கு  பினனைர்  ஏப்ரல்  1912 ல்
வலனினைமால்  அதிகமாரபூர்வெமமாக  பிரமாவ்தமா
பத்திரிடகடய  வகமாணரமுடிந்தத.  வலனின
தங்கியிருந்த  கிரமாஜகமா  எனும்  பகுதிக்கு  கமார்க்கி
வெந்த  தங்க  ஜவெண்டும்  எனை  வலனின
விடழந்தமார்.  அங்கு  வதமாழிலமாளர்க்வகனை
கல்விக்கூடம்  அடமக்கலமாம்  எனறமார்.  1913
ஜேஜூனிலும்  வலனின  அருகமாடம  ரிசமார்ட்டிற்கு
கமார்க்கி  வெரலமாம்  எனை  மீண்டும்  அடழத்தமார்.
ஜகப்ரி  அனுபவெம்  ஜபமானற  ஒனடற
கல்விக்கூடத்தில்  விரிவுடர  தந்த  வபறலமாம்
எனறமார்.  கமார்க்கி   ஜநரிடடயமாக    வசனறு
ஜசர்ந்தவகமாள்ளமாமல்  கடிதப்ஜபமாக்குவெரத்த
ஜமற்வகமாண்டமார்.  1914-18  கமாலத்தில்  இருவெரும்
அதிகத்  வதமாடர்புகளற்று  இருந்ததமாக  ஜடமாவெமா
வயட்லின வதரிவிக்கிறமார்.

கமார்க்கி நண்பர்கள் ஜபசிய கடவுடளக் கட்டுதல்
வலனிடனைப்  வபமாறுத்தவெடர  சுய  ஏமமாற்று.
தனடனைஜய  சிறுடமப்படுத்திக்வகமாள்ளும்
ஜவெடல. கடவுள் எனும் கருத்தமாக்கம் மனிதடனை
சமுகத்தடன  இடணக்கவில்டல.
ஒடுக்குஜவெமாரின  வதயவீக  உரிடமயுடனதமான
வவெகுமக்கடள  அத  இடணக்கிறத  எனறு
கமார்க்கிக்கு  வலனின  கடுடமயமானை  பதிடல



தந்தவகமாண்டிருந்தமார்.  அடத  மக்கள்  எண்ணம்
எனறும்,  ஜேனைநமாயக  அம்சம்  எனறு  ஜபசுவெதம்
பயங்கரமமானைத எனறமார் வலனின.

கமார்க்கி  நண்பர்களுக்கு  இப்புவியில்  நமாம்
வசயயஜவெண்டிய  நற்வசயல்களல்  கவெனைம்
குவிப்ஜபமாம்  எனை  எழுத  தவெங்கினைமார்.
அடதவிடுத்த   அனைமார்க்கிசம்,  நிகிலிசம்,
கமாட்டிற்கு  வசல்தல்  எனை  வெமாழ்விலிருந்த
தண்டித்தக்வகமாள்வெத அவெசியமில்டல எனறமார்.
நல்லடவெ  பற்றி  நிடறய  ஜபசும்  நமாம்
வகமாஞ்சமமாவெத  நடடமுடறயில்  அடத
வசயவெதற்கு  முயற்சிப்பதில்டல..  ருஷ்யர்கள்
வெமாழ்க்டகடய  தத்தவெப்படுத்திவகமாண்டும்
கனைவிலும்  வெமாழ்கினறனைர்  எனறு  எழுதினைமார்
கமார்க்கி.  பசமாஜரவ்,  பகுனினுக்கு முனபமாக ருஷ்ய
விவெசமாயிகள்  நிகிலிசத்டதயும்
அனைமார்க்கிசத்டதயும் கண்டுபிடித்தவிட்டனைர்.

 ஜரமாமனைமாவ் ஜேமார்களன ஆட்சி புரட்சிகர சூழடல
அதிகப்படுத்திடஜவெ  வசயயும்  .  இலக்கியம்
எனைபத  மனிதன  புரிந்தவகமாள்வெதற்கு
தடணயமாக  நிற்பத,  அவெனமீத  நம்பிக்டகடய
உருவெமாக்குவெத,  உண்டமத்ஜதடலுக்குரிய
அவெனைத முயற்சிடய வெலுப்படுத்தவெத எனறமார்



கமார்க்கி.  எனைத  வெமாசகனுக்கு  இவதல்லமாம்  தீங்கு
எனை  பட்டியல்  தந்த  அவெனைத  வெமாழ்வின
பங்ஜகற்டப  குடறப்பதல்ல  எழுத்தமாளன
ஜவெடல  எனை  கடிதம்  ஒனறில்  நண்பருக்கு
வதரிவிக்கிறமார்.  மனிதனின  ஆற்றடல
ஜமம்படுத்தி  அநீதிகளுக்கு  எதிரமாக  ஜபமாரமாடும்
சக்திடய இலக்கியம் மனிதனுக்கு வெழங்கட்டும்
எனறமார்  கமார்க்கி.  அவெநம்பிக்டகக்கு  எதிரமாக
அவெர் குரல்வகமாடுத்தமார்.

கமார்க்கி  தனைத  Znanie   வவெளயீட்டமாளர்களுடன
உள்ளடக்கம்  குறித்த  கருத்த  ஜவெறுபமாட்டமால்
1912 ல்  வதமாடர்புகடள  நிறுத்திக்வகமாண்டமார்.
வபர்லின சமார்ந்த புதிய வவெளயீட்டமாளர்களுடன
வதமாடர்புகடள  ஜமற்வகமாண்டமார்.  அவெர்  தனைத
ஜகப்ரி  கமாலத்டத  டிசம்பர்  1913 ல்
முடித்தக்வகமாண்டமார்.
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எட்டமாண்டுகளுக்கு  பினனைர்  ருஷ்யமா  திரும்பிய
கமார்க்கி  தன  மக்களன  கல்வி,  கலமாசசமார
ஜமம்பமாட்டில்  கவெனைம்  வசலுத்த  விரும்பினைமார்.
அவ்வெமாறு  வசயலமாற்றுவெடத  அறிவுஜீவி
வெர்க்கத்தின கடடமயமாக கருதினைமார்.

உலகயுத்தம்,  1917  பிப்ரவெரி  மற்றும்
அக்ஜடமாபர்புரட்சி  கமாலத்தில்  அவெர்  தன
தனிப்பட்ட  கருத்தக்கடள  வதரிவித்தவெந்தமார்.
1917  பிப்ரவெரி  நிகழ்விற்கு  பினனைர்  Novaia  Zhizn
புதிய  வெமாழ்க்டக  எனும்  பத்திரிடகடய
வகமாணர்ந்தமார்.  அக்ஜடமாபர் புரட்சியின ஜபமாதமானை
ஜபமால்ஷ்விக்குகளன   நிடலப்பமாட்டட
ஏற்கவில்டல.   புதிய  ஆட்சி  குறித்தம்
விமர்சனைபமார்டவெயுடன இருந்தமார்.

1912-14 ஆண்டுகளல் ருஷ்யமா ஜேமார் ஆட்சி வபரும்
ஜவெடலநிறுத்தங்கடள  சந்தித்தத.
ஆட்சியமாளர்களமால்  எந்த  பிரசசடனைடயயும்
தீர்த்தடவெக்க  முடியவில்டல.  கமார்க்கி
ருஷ்யமாவிற்கு  வெந்தள்ளமார்  எனபடத  ஜேமார்
ஜபமாலீஸ்  ஜமமாப்பம்  பிடித்தத.  பீட்டர்ஸ்பர்க்



அடிக்கடி  வெந்த  வசல்கிறமார்  எனகிற  உளவு
வசயதியும் வசனறத.  கமார்க்கி வவெளப்படடயமாக
களம்  இறங்கி  பணியமாற்ற  விடழந்தமார்.  புரட்சி
ஜதடவெ  எனை  கருதம்  எவெரும்  இடத
தவிர்க்கமுடியமாத எனைக் கருதினைமார்.

 அரசியல்  விழிப்புணர்வு  அவெசியம்  எனபத
ஜபமாலஜவெ   தற்குறிகள்  அற்ற  ருஷ்யமாவும்
அவெசியம்.   வசயயும்  ஜவெடலக்கு  மரியமாடத,
வதமாழில்நுட்ப  அறிவு  வகமாண்டவெர்களமாக
மக்கடள  மமாற்றஜவெண்டும்.  பினனைடடந்த,
வவெறுக்கப்படும் ஆசியமாவெமாக நமாம் இருக்கிஜறமாம்
எனறு  வசமால்லிவெந்தமார்  கமார்க்கி.  ருஷ்யமா
அயஜரமாப்பமா ஆகஜவெண்டும் எனை அவெர் முழக்கம்
டவெத்தமார்.  ஆசியவெடகபட்ட  வகமாடுங்ஜகமால்
ஆட்சியமா அல்லத ஜேனைநமாயக வெடிவெ அரசமாங்கமமா
எத  எனபடத  மக்கள்  தீர்மமானிக்கஜவெண்டும்
எனறமார்.

ஜபமால்ஷ்விக்குகள்  கமார்க்கியின  ருஷ்ய
வெருடகக்கு  வெமாழ்த்த  வதரிவித்தனைர்.
டூமமாவிலிருந்த  பஜதவ்  எனும்  ஜதமாழர்
கமார்க்கிடய  சந்தித்த  வெமாழ்த்டத  வதரிவித்தமார்.
இசசந்திப்பிற்கு  பினனைர்  6000  ரூபிள்  நிதிடய
கமார்க்கி  புரட்சிகர  நடவெடிக்டகக்கமாக  எனை



வெழங்கினைமார்.  ஜபமால்ஷ்விக் பத்திரிடக இலக்கிய
பக்கத்திற்கு  கமார்க்கி  வபமாறுப்பமாளர்
ஆக்கப்பட்டமார்.

ருஷ்ய  சமுக  ஜேனைநமாயக  கட்சியில்  யுத்தம்  பற்றி
ஜவெறுபமாடுகள் இருந்தனை.  ஜேனைநமாயக  அரசமாங்கம்
அடமயும்வெடர  யுத்தம்   வதமாடர்வெத  எனை
பிளக்கமானைமாவ்  வதரிவித்த  வெந்தமார்.  முதலமாளகள்
சந்டத பங்கீட்டிற்கமானை யுத்தம் எனறமார் வலனின.
அடமதி உடனைடியமாக  ஜதடவெ எனகிற கருத்டத
வமனஷ்விக்  தடலவெர்  மமார்ஜடமாவ்
வவெளப்படுத்தினைமார்.  அஜத  ஜநரத்தில்  நமாடுகள்
சுயநிர்ணய  உரிடம  அங்கீகரிக்கப்படஜவெண்டும்
எனறமார்.  கமார்க்கி  யுத்தத்டத  கண்டித்த
எழுதினைமார்.  வஜேர்மனி  எதிர்த்த  ருஷ்யமா
வவெல்லமுடியமாத  சூழலில்  நிலங்கடள
இழக்கமாமல்  சமமாதமானைம்  எனை  ஜபசினைமார்.
நண்பர்கள்  சிலருடன  வலஜடமாபிஸ்  எனகிற
அரசியல்-  இலக்கிய மமாத இதடழ தவெங்கினைமார்.
அதில்  லுனைமாசமார்ஸ்கி,  பசமாரமாவ்,  பமாக்தனைமாவ்
ஜபமானறவெர்  எழுதினைர்.  வமனஷ்விக்குகளும்
எழுதினைர்.  . கமார்க்கி அரசியலில் பலவீனைமமானைவெர்
எனறு வலனினிடமிருந்த விமர்சனைம் எழுந்தத.



வலனினும்  தனைத  கட்டுடரகடள
அப்பத்திரிடகக்கு  அனுப்பிவெந்தமார்.  முனனைதமாக
அவமரிக்க  குறித்த   கட்டுடரடய
அனுப்பியிருந்தமார்.  கிருப்ஸ்கமாயமா  எழுதியிருந்த
மக்கள் கல்வியும் ஜேனைநமாயகமும் எனகிற பிரசுரம்
வகமாணரஜவெண்டியும்  எழுதியிருந்தமார்.
அஜதஜபமால்  1916 ல்  ஏகமாதிபத்தியம்
முதலமாளத்தவெத்தின  உசசகட்டம்  எனபடதயும்
பிரசுரிப்பதற்கமாக  வலனின  அனுப்பியிருந்தமார்.
அடதப்படித்தவுடன  கமார்க்கி  அதில்  கமார்ல்
கமாட்ஸ்கி  குறித்த  உள்ளவெற்டற  நீக்குமமாறு
ஜவெண்டினைமார்.  கடும்  ஜகமாபமுற்ற  வலனின  இத
குறித்த  தனைத  வெருத்தத்டத  பதிவு  வசயதமார்.
ஏகமாதிபத்தியம் குறித்த எனைத டகவயழுத்த பிரதி
பீட்டர்ஸ்பர்க்  வசனறுவிட்டத.  ஆனைமால்
வவெளயீட்டமாளர்  கமார்க்கி.  அந்த  கனறுக்குட்டி
அதிருப்தி  அடடந்தள்ளதமாம்.  ஏன  வதரியுமமா..
கமாட்ஸ்கி பற்றி கடுடமயமாக இருக்கிறதமாம். எனற
வெடகயில்  சமாடலமாக  வலனின  ஜகமாபம்
வவெளயமாகியிருந்தத.  1917 ல்  அப்புத்தகம்
வவெளயமானைஜபமாத  கமாட்ஸ்கி  பமாரமா  இல்லமாமல்
வெந்ததமாக  வயட்லின தகவெல் வசல்கிறத. 

வலஜடமாபிஸ் இதழில் இரு ஆனமமாக்கள் எனகிற
கமார்க்கி கட்டுடர இரசடனைக்கு உள்ளமாகவில்டல.



ருஷ்யர்களுக்கு  ஆசியமா  மற்றும்  ஜமற்குலகம்
எனகிற  இரு  ஆனமமாக்கள்  இருப்பதமாக  அதில்
வசமால்லப்பட்டிருந்தத.  கிழக்கின  தமாக்கம்
உங்கடள  முனஜனைறவிடமாத  எனகிற  கணிப்பும்
வதரிவிக்கப்பட்டிருந்தத.  உயிர்ப்பற்றடவெயமாக,
பிற்ஜபமாக்கமானைதமாக  கமார்க்கி கிழக்டக பமார்த்தமார்.
ஜமற்கு  எனபத  அவெருக்கு  நமாகரீகம்   மற்றும்
வெளர்சசியின  குறீயீடமாக  இருந்தத.  ருஷ்யமா
சீர்திருத்தத்தில்  அடனைத்த  வெர்க்கங்களுக்கும்
பங்கிருக்கிறத  எனகிற  கமார்க்கியின  கருத்த
மமார்க்சியர்களமால்  விமர்சனைத்திற்கு
உள்ளமாக்கப்பட்டத.  ஏப்ரல்  1917 ல்  ரமாடிகல்
வடமமாக்ரடிக்  பமார்ட்டி  எனகிற  தீவிர  ஜேனைநமாயக
கட்சிக்கமாகவும்  அதற்கமானை  பத்திரிடக
வகமாணர்வெவதனைவும்  அவெர்  ஜபசினைமார்.   ஜதமாழர்
பிளமாக்கனைமாவ்   அவெர்களுடன  தீவிர  ஜேனைநமாயக
கட்சி  குறித்த  விவெமாதித்த  வெந்ததமாகவும்
அவெருக்கும்  இடசவு  இருப்பதமாகவும்  கமார்க்கி
வதரிவித்தமார்.

ருஷ்யமாவில்  புரட்சிகர  சூழல்  குறித்த  அவெரத
மகனுக்கு  கமார்க்கி  எழுதினைமார்.   புரட்சி
தவெங்கியுள்ளத.  நமத  வெலிடமயமால்
இல்லமாவிட்டமாலும்  அரசமாங்கம்  பலவீனைமமாக
இருப்பதமால்  புரட்சி  வவெற்றிவபறும்.  நமான



ஜசமாசியல்  வடமமாக்ரட்  எனறஜபமாதம்  சமூகம்
ஜசமாசலிச  பமாணி  சீர்திருத்தங்கடள  ஏற்கும்
அளவிற்கு  இல்டல  எனகிற  புரிதலில்
இருக்கிஜறன எனை வதரிவித்த இருந்தமார்.

கமார்க்கி  இல்லத்தில்  பிப்ரவெரி  1917  புரட்சிக்கு
முனனைர் வமனஷ்விக்,  ஜபமால்ஷ்விக்,  வகரனஸ்கி
உள்ளட்டவெர்  கூடினைர்.  தடலநகர்  நிடலடமகள்
குறித்த  அரசியல்  ஜபசசுவெமார்த்டதகள்  நடந்தனை.
உடனைடியமாக  புரட்சி  வெரப்ஜபமாகிறத  எனகிற
கருத்த  அப்ஜபமாத  யமாரமாலும்
வதரிவிக்கப்படவில்டல.  கமார்க்கி  மட்டும்
அப்படிவயமாரு மனைநிடல இருப்படத ஜபசினைமார்.
சுகமாஜனைமாவ்  எனபமார்  பிப்ரவெரி  புரட்சி  குறித்த
கமார்க்கி உலக மக்களுக்கு ஜவெண்டுஜகமாள் ஒனடற
வவெளயிட்டமால்  பயன  அளக்கும்  எனைக்  கருதி
அவெடர  அணுகினைமார்.   கமார்க்கிஜயமா
கலமாசசமாரத்தடற  மமாற்றம்  எனைப்  ஜபசிவெந்தமார்.
அவ்வெமாண்டு  மமார்ச  7  அனறு  கமார்க்கி
உடரயமாற்றினைமார்.  படழய  எஜேமமானைர்கள்
ஜபமாயவிட்டனைர்.  நமத  மரபுகள்  இனி  நமாடு
முழுடமக்கும்  வசமாந்தம்.  அரண்மடணகள்
கடலகூடங்களமாகட்டும்.  அவெற்டற  கமாப்பீர்.
எடதயும்  அழித்தவிடமாதீர்.  எல்லமாம்  நமத
வெரலமாற்டற ஜபசட்டும்.. 



பினனைர்  மமார்ச  17  அனறு  அவெர்  வரமாவமயின
ஜரமாலந்திற்கு  எழுதிய  கடிதத்தில்  எங்கள்
நமாட்டில் விடுதடல வபற்றுள்ஜளமாம். இனி ஏரமாள
திறடமமிக்கவெர்கள்  உருவெமாகி  மமானுட
மகத்தவெத்டத  உயர்த்தவெர்.  இந்த  சுதந்திரம்
நீடிக்க  ஜவெண்டுஜம  எனகிற  கவெடலயும்
கமார்க்கிக்கு இல்லமாமல் இல்டல. விவெசமாயிகளன
அனைமார்க்கிசம் அவெருக்கு இந்தவெடக கவெடலடய
ஏற்படுத்தியத.  கமார்க்கியின  அறிக்டககடள
உடரகடள  அறிந்த  வலனின  கமார்க்கி  ஏன
அரசியலில்  தடலயிடுகிறமார்.  உலக  பமாட்டமாள
இலக்கியத்திற்கு  அளப்பரிய  பங்டக  அவெர்
வசலுத்தமுடியும். அவெரத அரசியல் பமார்டவெடய
விமர்சிக்கும்  ஜபமாவதல்லமாம்  தமான  மிகச
சமாதமாரண  மமார்க்சிஸ்ட்  எனை  சிரித்தக்வகமாண்ஜட
வசமால்லிவிடுகிறமார்  எனை  வலனின  கருத்த
வதரிவித்திருந்தமார்.  கமார்க்கி  அப்ஜபமாத  உலகில்
வலனிடனைவிட நனகு அறிமுகமமாகியிருந்தவெரமாக
இருந்தமார்.

கமார்க்கி  அரசியல்,  புரட்சி,  கலமாசசமாரம்  குறித்த
வதமாடர்ந்த எழுதிவெந்தமார். ஜேஜூன 20 1917 ல் அவெர்
தனைத இல்லத்தில் ‘ப்ரீ அஜசமாசிஜயஷன’ கூட்டம்
நடடவபறும் எனறும் கட்சி அற்றவெர்கள் அதற்கு
வெரலமாம்  எனறமார்.  தன  முரண்பமாடுகடள



உணர்ந்த கமார்க்கி கலமாசசமார வெளர்சசி எனபதடன
தன  ஜவெடலகடள  நிறுத்திவகமாள்வெத  எனைவும்
முடிவவெடுக்கப்ஜபமாவெதமாக வசமால்லி வெந்தமார்.

வலனின  அடனைத்த  அதிகமாரங்களும்
ஜசமாவியத்திற்ஜக  எனகிற  முழக்கத்தடன
முனஜனைறிக்வகமாண்டிருந்தமார்.  வகரனஸ்கி  ஜநரடி
வபமாறுப்ஜபற்றும்  1917  பிப்ரவெரி  புரட்சியமால்
அடமந்த  அரசமாங்கம்  வதமாழிலமாளர்-  விவெசமாயி-
வீரர்கள்  நனமதிப்டப,  ஜசமாவியத்தக்களன
ஆதரடவெ  இழந்தத.  ஜேஜூடலயில்
ஜபமால்ஷ்விக்குகள்  நடத்திய  ஜபமாரமாட்டம்
வவெற்றிவபறவில்டல.  வலனின  பினலமாந்த்
வசல்ல  ஜநர்ந்தத.  ஜகமார்னிலமாவ்
படடத்தளபதியமானைவுடன  கடும்  தமாக்குதல்
எதிர்பமார்க்கப்பட்டத.  நிடலடமகள்  சமாதகமமாக
வெருவெடத  உணர்ந்த  ஜபமால்ஷ்விக்குகள்
முனஜனைறினைர்.  டிரமாட்ஸ்கி  விடுதடல  வபற்றமார்.
ஜதமாழர்  வலனினின  சரியமானை  அரசியல்
வெழிகமாட்டல்  அரசமாங்கத்டத  அக்ஜடமாபர்  26 ல்
பணியடவெத்தத.  வகரனஸ்கி  தப்பித்தமார்.
ஜபமால்ஸ்விக்குகளன  ஆட்சி  வலனின
தடலடமயில் உருவெமானைத. 



அக்ஜடமாபர்  16  அனறு  ஜபமால்ஷ்விக்  கட்சி
கமிட்டி  புரட்சிக்கு  திட்டமிட்டுள்ளத  எனபடத
அறிந்த  கமார்க்கி  அடமதியமாக  ஒருவெர்
இருக்ககூடமாத  எனகிற  கட்டுடரடய
வவெளயிட்டமார்.  ஜபமால்ஷ்விக்குகள்  லமாரிகளல்
ஆயுதம்  ஏந்தி  அணிவெகுக்க  ஜபமாகிறமார்கள்
எனகிற  வசயதி  வெருகிறத.  அவெர்கள்  எங்கும்
சுடலமாம்.   சில  திருடர்கள்,  வகமாடலகமாரர்கள்
புரட்சிடய  நடத்திவிடலமாம்.  வெருகிற
வெதந்திகளுக்கும்  அவெதூறுகளுக்கும்
வபமாருத்தமமானை  பதிடல  ஜபமால்ஷ்விக்  மத்திய
கமிட்டி  தரஜவெண்டும்  எனை  கமார்க்கி
ஜவெண்டுஜகமாள் விடுத்தமார்.

இதற்கு  கண்டனைம்  வதரிவித்த  ஸ்டமாலின
வதமாழிலமாளர் சமாடல எனும் பத்திரிடகயில் பதில்
தந்தமார்.  நிலப்பிரபுக்கள்  விவெசமாயிகடள
விரட்டியஜபமாத  அடமதி  கமாத்தவெர்கள்,
முதலமாளகள்  கதவெடடத்த  வதமாழிலமாளர்கடள
பட்டினி  ஜபமாட்டஜபமாத  வமளனியமாக
இருந்தவெர்கள்,  நமாம்  புரட்சி  நடத்தம்ஜபமாத
அடமதியமாக  இருக்கமமாட்டமார்களமாம்.  புரட்சி
வபரும்  வபயர்களுக்வகல்லமாம்  அடிபணியமாத.
பிளமாக்கமானைமாவ்,  குஜரமாஜபமாட்கின,  சசூலிச
ஜபமானற  பழம்வபரும்  புரட்சியமாளர்கடள



எல்லமாம்  புரட்சி  விட்டுவிட்டத.  கமார்க்கியும்
அவ்வெரிடசயில்  ஜசர்க்கப்பட்டுவிடுவெமார்  எனை
அஞ்சுகிஜறமாம். புரட்சி வசத்வதமாழிந்தவெற்றிற்கமாக
பரிதமாபஜமமா  அல்லத
புடதத்தக்வகமாண்டிருக்கும்  ஜவெடலஜயமா
வசயயமாத  எனகிற  கடுடமயமானை  பதில்
ஸ்டமாலினிடமிருந்த வெந்தத. 

வலனின  ஆட்சி  வபமாறுப்ஜபற்றவுடன  கமார்க்கி
ஜேனைநமாயகத்டத  ஜநமாக்கி  எனகிற  கட்டுடர
ஒனடற  எழுதினைமார்.  முனபிருந்த  ஆட்சியின
அடமசசர்கள்  கதி  எனனைவெமானைத,  சுதந்திரம்,
ஜேனைநமாயகம்  ஜபமானற  வகமாள்டககள்  கமாணமாமல்
ஜபமாயவிட்டனை  எனை  எழுதினைமார்.
கண்மூடித்தனைமமானை  வவெறியர்கள்,
மனைசமாட்சியற்ற சமாகசக்கமாரர்கள் சமூக புரட்சிக்கு
ஜவெகமமாக  ஓடுகிறமார்கள்.  வலனின
ஏற்படுத்தியுள்ள  அரசமாங்கம்  பற்றிய
எசசரிக்டகடய   வதமாழிலமாளர்களுக்கு  அவெர்
விடுத்தமார்.

டிரமாட்ஸ்கியும்,  வலனினும்  தங்கடள  ஜசமாசலிச
வநப்ஜபமாலியனைமாக  கருதகினறனைர்.  ருஷ்யமாடவெ
அழிக்கும் ஜவெடலடய வசயகினறனைர்.  வலனின
சக்தி  வெமாயந்தவெர்.  இருபத்டதந்த  ஆண்டுகளமாக



ஜசமாசலிச  வவெற்றிக்கமாக  முகத்த  நினறவெர்.
சர்வெஜதச  ஜசமாசலிச  இயக்கத்தின  முக்கிய
தடலவெர்.  ஆகஜவெ  அவெர்  தமான  சரி  எனை
நிடனைப்படத   ருஷ்யமா  மக்கள்  மீத
வகமாடுடமயமானை  பரிஜசமாதடனையமாக  வசயத
வெருகிறமார்.  ஆனைமால்  கமாரணகமாரிய  அறிவில்
அசஜசமாதடனை ஜதமால்வியில் முடியும் எனை கமார்க்கி
எழுதினைமார்.
அநீதி  அடக்குமுடறகள்  எதிர்த்த  இவ்வெளவு
ஜபமாரமாடிய  வதமாழிலமாளர்கள்
டபத்தியக்கமாரத்தனைமமானை விதிகளுடன தமாங்கஜள
அடக்குமுடறகடள  ஜமற்வகமாள்கினறனைர்.
இப்படிப்பட்ட வதமாழிலமாளர் பிரிவுடன ஜசர்ந்த
நிற்கமுடியமாத.  டிரமாட்ஸ்கியின  வெழியில்  நிற்க
விரும்பமாதவெர்  மீத  அடக்குமுடறகடள  ஏவி
பயமுறுத்தவெத  அவெமமானைத்திற்குரிய
ஒனறுமட்டுமல்ல,  குற்ற  வசயலுமமாகும்  எனை
கமார்க்கி  கடுடமயமானை  விமர்சனைங்கடள
எழுதிவெந்தமார்.

பிரமாவ்தமாவில்  கமார்க்கி  வதமாழிலமாளவெர்க்க  நலன
எனபதிலிருந்த  விலகி  நிற்கிறமார்  எனற  பதிலடி
தரப்பட்டுவெந்தத. அவெர் வெர்க்க எதிரியின குரடல
எதிவரமாலிக்கிறமார்  எனறனைர்.  கமார்க்கி  அவ்வெமாறு
பிரமாவ்தமா ஜபசுவெதில் உண்டமயில்டல எனறமார்.



இவெர்கள்  ருஷ்யமாடவெ  அழிவிற்கு  இட்டு
வசல்கினறனைர். அடரகுடற படிப்பறிவு வகமாண்ட
வவெகுஜேனைங்களன  வகமாடுங்ஜகமானடம  எனும்
வவெற்றிடய  அவெர்கள்  வகமாண்டமாடலமாம்.
தனிநபர்  உரிடமடய  நசுக்கும்
அக்வகமாண்டமாட்டங்களல்  தனனைமால்  பங்ஜகற்க
முடியவில்டல எனறமார் கமார்க்கி. 

ஜகடட் கட்சியினைர் ருஷ்யமாவின விவெரம் அறிந்த
மக்கடளக்வகமாண்ட  கட்சி.  ஆயிரக்கணக்கமானை
மக்களன  விருப்பமாஅர்வெங்கடள  தனனைகத்ஜத
வகமாண்ட  கட்சி  எனை  அரசியல்  அவசம்பிள
ஜதர்தல்  எனை  அறிவிப்பு  வெந்தஜபமாத  கமார்க்கி
எழுதினைமார்.  அரசியல் அடமப்பு சட்டப்படியமானை
அரசமாங்கம்  எனபடத  ஜேனைவெரி  1918 ல்  வலனின
வெமாயப்பில்லமாமல்  வசயதவிட்டமார்  எனபதில்
கமார்க்கி கடுடமயமானை வெருத்தம் அடடந்தமார். 1905
ஜேனைவெரி  9 ல்  ஜேமார்  ஆட்சி  ரமாணுவெம்  ஆயுதமற்ற
வதமாழிலமாளர்கடள  சுட்டுத்  தள்ளயத.
அஜதஜபமால்  ஜேனைவெரி  5  1918  அனறு   புரட்சிகர
ஜேனைநமாயக  கட்சியினைர்  அரசியல்
அவசம்பிளக்கமாக  ஆர்ப்பமாட்டம்  நடத்தினைர்.
ஆனைமால் பூர்ஷ்வெமாக்கள் ஜபமாரமாடம் எனை பிரமாவ்தமா
உண்டமடய  மடறத்த  எழுதியத.  ஆனைமால்
வதமாழிலமாளர்  மீத  தப்பமாக்கி  சூடு  நடத்தினைர்.



நியமாமமாகவுள்ள  மக்கள்  கமிசமார்கள்  புரட்சியின
மூலம்  வவெனறடத  எல்லமாம்
இழக்கப்ஜபமாகிறமார்கள்  எனபடத
புரிந்தவகமாள்ளட்டும்  எனை  எழுதினைமார்  கமார்க்கி.
கமார்க்கியின  சமுக  புரட்சி  எனை  கிண்டலடித்த
பிரமாவ்தமா  பதிலடி  தந்தத.  புரட்சியின  அழகிய
முகத்டத  கமார்க்கி  பமார்க்கத்தவெறி
தஜரமாகியமாகிவிட்டமார் எனறத பிரமாவ்தமா.

இருட்டு  வவெகுஜேனைங்களமால்  ருஷ்யமா
அறிவெமாளவெர்க்கம்  பயமுறுத்தலுக்கு
உள்ளமாக்கப்படுகிறத  எனறமார்  கமார்க்கி.
பீட்ட்ர்ஸ்பர்க்  பஞ்சம்  பற்றி  அவெர்  எழுதினைமார்.
கிரமாமங்களல்  பஞ்சம்  பரவுவெத  குறித்த
எசசரித்தமார்.  பிரமாவ்தமா  கமார்க்கி  எழுதிவெந்த
வநமாவெயமா ஜின நிதி ஆதமாரங்கள் குறித்த ஜகள்வி
எழுப்பியத. கமார்க்கி பத்திரிடககமாக வபற்ற கடன
விவெரங்கடள  வவெளயிட்டமார்.  அஜதஜநரத்தில்
1901-1917  ஆண்டுகளல்  ஆயிரக்கணக்கனை
ரூபிள்கடள  சமுக  ஜேனைநமாயக  கட்சிக்கு
வகமாடுத்தடத  பற்றியும்  குறிப்பிடுகிறமார்.
அடவெவயல்லமாம்  எனபணம்  மட்டுமல்லஜவெ-
சில  பூர்ஷ்வெமாக்களடம்  நனவகமாடட  வபற்றும்
வகமாடுக்கப்பட்டடவெதமான  எனறமார்  கமார்க்கி.



இஸ்க்ரமாவிற்கும்  அப்படிவயமாரு  நனவகமாடட
வபற்று தந்தடத குறிப்பிடுகிறமார்.

ஜநமாவெமாயமா ஜின பற்றி ஜகள்வி எழுப்பி உங்கடள
நீங்கஜள  சிறுடமப்படுத்திக்  வகமாள்ளமாதீர்கள்
எனற பதிடல கமார்க்கி தந்தமார்.  வலனின உட்பட
கட்சித்தடலவெர்கள்  ஜநமாடவெயமா  ஜின
நிறுத்தப்படஜவெண்டும்  எனை  கருதினைர்.   இந்த
உரசல்கள்  நிறுத்தப்படஜவெண்டும்  எனபடத
வலனின  உணர்ந்தமார்.  புரட்சி  கமாலத்தில்
அறிவுஜீவிகளன  அவெநம்பிக்டகவெமாதம்
ஆபத்டத  உருவெமாக்கும்  எனறு  கருதினைமார்
வலனின.  கமார்க்கி  நம்மவெரமாக  இருக்கலமாம்.
அவெஜர  கீழ்மட்டத்தில்  இருந்த  உயர்ந்தவெர்.
வதமாழிலமாளர்களுடன நிற்பவெர்.  அவெர் நம்ஜமமாடு
வெந்தவிடலமாம்  எனபதில்  சந்ஜதகம்
ஜதடவெயில்டல  எனற  நம்பிக்டகடய  வலனின
வவெளப்படுத்தினைமார். 

ஜேஜூடல  16,  1918 ல்  ஜநமாடவெயமா  ஜின
மூடப்பட்டத.  முனனைதமாக  அடனைத்த
நியூஸ்பிரிண்ட்  அதிகமாரமும்  ஜபமால்ஷ்விக்குகள்
வெசம்  இருப்பதற்கு  சட்டம்  நவெம்பர்  1917 ல்
பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தத..  ஜசமாவியத்  பிரஸ்கள்
மூலம்  கமார்க்கியமால்  எடதயும்  வசயயமுடியமாத



நிடல ஏற்பட்டத, வலனின வசமானனைத ஜபமானறு
ஜநமாடவெயமா  ஜின  குழுமத்தில்  இருந்த
அறிவுஜீவிகளன  அவெநம்பிக்டகவெமாதம்  குறித்த
ஜகள்வி  அவெரிடம்  வெரத்தவெங்கியத.
ஜபமால்ஷ்விக்குகளுடன  தனைத  சுயத்டத
இழக்கமாமல்  இடணந்த  பணியமாற்ற  ஜவெண்டிய
சூழல்  ஏற்பட்டுள்ளதமாக  நண்பர்களடம்  அவெர்
வதரிவிக்க தவெங்குகிறமார்.

கலமாசசமார  ஜவெடலகளல்  அறிவுஜீவிகடள
ஒனறிடணக்கும் ஜவெடல எனை ஜபசத்தவெங்கினைமார்
கமார்க்கி.   சில  நண்பர்கள்  ஜசமாவியத்
அரசமாங்கத்தடன  ஒத்தடழப்பு  எனை  அவெர்
வசமானனைடத  ஏற்கவில்டல.  கமார்க்கியும்  ருஷ்ய
நனடமக்கமாக  அவெரவெர்  அளவில்
வசயல்படுபவெர்கடள  தஜரமாகி  எனை  முத்திடர
குத்தவெத  சரியல்ல  எனை   வெமாதமாடினைமார்.  1918
நவெம்பரில்  முந்திய முடறடமயின தவெறுகடள
கடளந்த புதிய உலகம் கமாணும் ஜபமாரமாட்டத்தில்
பினவதமாடர்வீர்.  சுதந்திரமும்  அழகமானை
வெமாழ்க்டககமாகவும்  பினவதமாடர்வீர்  எனகிற
ஜவெண்டுஜகமாடள கமார்க்கி விடுத்தமார்.

வலனின  படுவகமாடல  முயற்சி  அறிந்த,  அவெர்
குணமமாகி வெரும் ஜவெடளயில் கமார்க்கி வலனிடனை



சந்திக்கிறமார்.  அவெர்கள்  நட்பு  மீண்டும்  மலர
அசசந்திப்பு  உதவியத.  அறிவு  ஜீவிகளன
பங்களப்பு  பற்றி  ஜநர்மடறயமாக  வலனின
எடுத்தக்வகமாள்ள  ஜவெண்டும்  எனை  கமார்க்கி
விடழந்தமார் கமார்க்கி. வதமாழிலமாளர் அறிவுஜீவிகள்
ஒற்றுடம  சரிதமான.  அறிவுஜீவிகள்  அவெசியம்
எனபடத  நமான  மறுத்ததில்டல  எனை  வலனின
கமார்க்கியிடம்  வதரிவித்தமார்.  ஆனைமால்  அவெர்கள்
எங்கடள  விஜரமாதியமாக  பமார்க்கிறமார்கஜள..
நமாங்கள்  இல்டலவயனறமால்  அவெர்களும்
இல்டல  எனபடத  அவெர்கள்  புரிந்தவகமாள்ள
ஜவெண்டும் எனறமார் வலனின.

                           

 வலனின கமார்க்கி சிடல



4
1921 ல்  கமார்க்கி  அதிகமாரபூர்வெமற்ற
கலமாசசமாரத்தடற  அடமசசர்  எனகிற  அளவிற்கு
உயர்த்தப்பட்டமார். உலக இலக்கியங்கடள ருஷ்ய
வமமாழியில்  பதிப்பிக்க  வவெளயீட்டு  நிறுவெனைம்
உருவெமாக்கப்பட்டத.  அதன  வசயற்குழு
உறுப்பினைர்களமாக கமார்க்கியின சில நண்பர்களமால்
வெரமுடிந்தத.  ருஷ்யமாவின  வசவ்வியல்
படடப்புகள்  மக்களுக்கு  கிடடக்க  வசயதிடும்
வெடகயில்  மலிவு  பதிப்புகடள  வகமாணர
நிறுவெனைம் ஒனறு அடமய கமார்க்கி பமாடுபட்டமார்.
அந்நிய  வெர்த்தகம்  குறித்த  நிபுணர்  குழுவில்
கமார்க்கியின  தடணவியமாக  வெமாழ்ந்த  அந்த்ரீவெமா
வலனின  அவெர்களன  ஒப்புதலுடன
நியமிக்கப்பட்டர்.   விடுதடல  மற்றும்
கலமாசசமாரம்  எனும்  வசமாடசட்டியின  ஜசர்மனைமாக
கமார்க்கி நியமிக்கப்பட்டமார். 

அறிஞர்களன  நலன  எனபதில்  சிறப்பு
கவெனைத்டத  கமார்க்கி  ஜமற்வகமாண்டமார்.  KUBU
எனகிற  அறிஞர்களன  நல்வெமாழ்க்டக
ஜமம்பமாட்டு  கமிட்டி  ஒனறின  மூலம்
உரியவெர்களுக்கு  ஜவெடல,  உணவுப்பண்டங்கள்



ஜரஷன தட்டுப்பமாடு இனறி கிடடக்கச வசயதல்
ஆகியவெற்றிற்கு  கமார்க்கி  உதவினைர்.  ஜபமார்
கம்யூனிசம்  எனை  வசமால்லப்பட்ட  கமாலத்தில்
இவ்வெடமப்பின  மூலம்  வசயல்பட்டுவெந்தமார்.
புரட்சிக்கு  பிந்திய  இக்கமாலத்தில்  பல்ஜவெறு
எழுத்தமாளர்கடள ஒருங்கிடணப்பதில்  வெமால்யூம்
கணக்கில்  கடிதம்  எழுதினைமார்.  கடதகள்,  நமாவெல்
இலக்கியம்  எனபடதவிட  கடிதம்  எழுதவெதில்
முடனைப்புடன இருந்தமார்.

வசக்கமா  எனும்  இரகசிய  ஜபமாலீஸ்  அடமப்பின
சில  அத்தமீறல்கடள  அவெர்  வலனினிடம்
எடுத்தடரக்கும்ஜபமாத அரசியல் சிலஜநரங்களல்
மிக ஜமமாசமமாக அழுக்கு வியமாபமாரம், அதிலிருந்த
கமார்க்கி விலகிஜய இருக்கலமாம் எனை பதிடலஜய
தமான  வபற்றதமாக  கமார்க்கி  வெருத்தப்பட்டமார்.
அஜதஜபமால்  ஜநமாடவெயமா  சிசின  மற்றும்
வமனஷ்விக் இதழ்கடள நடத்த அனுமதிக்கலமாம்
எனகிற கமார்க்கியின 1919 ஜேனைவெரி ஜவெண்டுஜகமாள்
ஏற்கப்படவில்டல.

வசப்டம்பர்  6  1919 ல்  வலனினுக்கு  தனைத
ஜவெதடனைடய  மனைக்கவெடலடய  உணர்த்தம்
கடிதம்  ஒனடற  கமார்க்கி  எழுதினைமார்,  நமத
அறிவெமாந்த  ஆதமாரங்கள்



கமாட்டுமிரமாண்டித்தனைமமாக  அழிக்கப்படுவெடத
தடுக்க  முடியவில்டல.  ஜகட்டமால்  இடவெ
அரசியல்  ஜபமாரமாட்டம்  எனகிற  வெழக்கமமானை
பதிஜல  தரப்படுகிறத  .  நம்ஜமமாடு
இல்லமாதவெர்கள்  நமத  எதிரிகள்-நடுநிடலயமாக
சிந்திப்பவெர்கள் ஆபத்தமானைவெர்கள் எனகிற நிடல
இருப்பதமாகஜவெ உணர்கிஜறன.  நமான டகதமாகவும்
தயமாரமாகவுள்ஜளன.  அடமதியமாக  அழிடவெ
பமார்த்தக்வகமாண்டிருப்படதவிட  அத
ஜமலமானைத.  வவெள்டளயர்  ஜபமாலஜவெ
சிவெப்புக்கமாரர்களும்  மக்களுக்கு
படகவெர்களமாகிவிட்டனைர். வவெள்டளயர் எனடனை
அழிக்கலமாம்  எனபத  எனைக்கு  எப்ஜபமாதம்
வதரிந்த  ஒனஜற.  ஆனைமால்  ’வரட்’டுகள்  எனைத
ஜதமாழர்களமாக  இல்டல.  வலனின  இடத
புரிந்தவகமாள்ளஜவெண்டும்  எனை  கமார்க்கி  தனைத
வெருத்தம்  ஜதமாயந்த  விமர்சனைத்டத
முனடவெத்தமார்.

இஜத கமாலத்தில் சில அறிவெமாளகள் வசக்கமாவெமால்
தனபப்பட  ஜநர்ந்தடத  கண்ணுறுகிஜறமாம்.
ருஷ்யமாவில்  வகமாஞ்சம்தமான  சிறந்த  மூடளகள்
இருக்கிறத.  ஜபமாக்கிரிகளல்  பலர்
சமாகசக்கமாரர்களமாகிவிட்டனைர்.  புரட்சி  பல
ஆண்டுகள்  நீடிக்க  ஜவெண்டும்  எனில்  அடத



வதமாடர்ந்த   அறிவுபூர்வெமமாக  வெழிகமாட்ட  சக்தி
எங்குள்ளத..  விவெசமாயிகள்  மீத
நம்பிக்டகயில்டல.  அவெர்கள் வதமாழிலமாளர்க்கும்
கலமாசசமாரத்திற்கும் படகயமாகஜவெ இருக்கினறனைர்
எனை  கமார்க்கி  தனைக்கு  சரி  எனை  ஜதமானறியடத
எழுதினைமார்.

வலனின  கமார்க்கிக்கு  கடுடமயமானை
எதிர்விடனைடய  தந்தமார்.  தங்கள்  எழுத்தக்கடள,
வெந்தடடந்த  முடிவுகடள  பமார்க்கும்ஜபமாத
அழுகிவிட்ட  நிடலயில்  நீங்கள்  இருப்பதமாக
வதரிகிறத.  இருளமானை  வதளவெற்ற  பதிவுகடள
தருகிறீர்கள்.  மமாறியுள்ள  சூழடல
புரிந்தவகமாண்டு தங்கள் நடவெடிக்டககளல் தீவிர
மமாற்றம்  வகமாண்டுவெரவில்டலவயனில்
தங்களுக்கு  வெமாழ்க்டக  வபமாறுக்கமுடியமாத
ஒனறமாக  ஆகிவிடும்  எனகிற  அறிவுடரடய
கமார்க்கிக்கு  வலனின  தந்தமார்.  வலனின  தனைத
அதிகமாரிகளுக்கு  கமார்க்கி  ஜகமாரிவெருவெடத
வசயததரஜவெண்டும் எனை பணித்திருந்தமார். சிக்கல்
இருந்தமால்  தனனிடம்  எடுத்தவெந்த  தீர்க்க
முயற்சிக்கஜவெண்டும்  எனறும்  வதளவெமாக
அறிவுறுத்தியிருந்தமார்.



கமார்க்கியின அவெநம்பிக்டக அதிகரித்தத. ஜமற்கு
நமாடுகளன  வதமாழிலமாளவெர்க்கத்டத  அவெர்
விமர்சித்தமார். அவெர்கள் அறிவு வெர்க்கத்தினைருடன
ஜசர்ந்த  புரட்சிகர  மமாதிரிடய  நிறுவெமாமல்
விட்டுவிட்டனைர்,  ருஷ்யமாவில்  விவெசமாயிகள்
நகரங்கடள  எடுத்தக்வகமாண்டுள்ளனைர்  .
தனடனைக்  கமாணவெந்த  எழுத்தமாளர்  விடர்
வசர்ஜிடம்  ஜபமால்ஷ்விக்குகள்  அதிகமார
ஜபமாடதயில்  இருக்கினறனைர்  எனை  விமர்சித்தமார்.
எங்கும்  வகமாடுங்ஜகமானடமடய  கமாண்கிஜறன
எனறமார்,.

அறிவெமாளகள்,  ஜபரமாசிரியர்  சிலடர  டகத
வசயதஜபமாத  ஜீஜனைமாவீவ்,  ஜகமாமிண்டர்ண்
மற்றும்  வசக்கமா  தடலடமயகத்திற்கும்
கமாட்டுமிரமாண்டித்தனை நடவெடிக்டககடள நிறுத்த
ஜவெண்டும்  எனை  கமார்க்கி  எழுதினைமார்.  அவெருக்கு
சமாதகமமானை  பதில்  கிட்டவில்டல.
ஜமற்வகமாள்ளப்பட்ட  நடவெடிக்டககளன
நியமாயம் மட்டுஜம பதிலமாக வதரிவிக்கப்பட்டத.

கிரமானஸ்டமாட்  எழுசசிக்கு  ஒருவெடகயில்
ஜீஜனைமாவீவ்  ஆத்திரமூட்டலும்  கமாரணம்  எனை
கமார்க்கிக்கு  வதரியவெந்தத.  அப்ஜபமாரமாட்டம்
ஒடுக்கப்பட்ட  முடறகுறித்தம்  கமார்க்கிக்கு



ஜவெறுபமாடு இருந்தத. 1921 ல் ஜீஜனைமாவீவ் கமார்க்கி
ஜவெறுபமாடுகள் அதிகரித்தனை. கமாம்ஜனைவ்  உடனும்
கமார்க்கி  உறவுகள்  சீர்வகட்டனை.  கமாம்ஜனைவ்
தணவியமாருக்கும்  அந்தீரீவெமாவிற்கும்
திஜயட்டர்கள்  நிர்வெமாகம்  வதமாடர்பமாக
கருத்தஜவெறுபமாடுகள்  ஏற்பட்டத.
வலனினுக்கமாக  பமார்க்கஜவெண்டியுள்ளத.
இல்டலவயனில்  கமார்க்கி  எப்ஜபமாஜதமா
டகதமாகியிருக்கஜவெண்டும் எனை கமாம்ஜனைவ் தனைத
ஜகமாபத்டத வவெளப்படுத்தினைமார்.

1920 ல்  வலனினின  50 வெத  பிறந்தநமாளுக்கு
கமார்க்கி  விளமாதீமீர்  இலியச  வலனின  பற்றிய
கட்டுடர  ஒனடற  எழுதினைமார்.   அக்கட்டுடர
சந்ஜதகம்  நிடறந்த  பமாரமாட்டடஜய
முனடவெத்தள்ளத  எனகிற  ஜகமாபம்  கட்சி
வெட்டமாரத்தில்  உருவெமானைத.   ’டதரியம்
வகமாண்டவெர்களன  டபத்தியக்கமாரத்தனைம்’
புரட்சி  எனகிற  வபமாருட்பட  கமார்க்கி
எழுதியிருந்தமார்.  அந்த  டபத்தியக்கமாரத்தனைம்
தனைக்கு  குற்றமமாக  வதரிந்தத  எனபடதயும்
வதரிவித்திருந்தமார்.  ஆனைமால்  மக்கள்
ஜநர்டமயமாகவும்,  மனைசமாட்சியுடனும்
பணியமாற்றுவெத  எனபடதவிட   வெலிகடள
தமாங்கிக்வகமாண்டு  அடமதியமாக



வெமாழக்கற்றுக்வகமாண்டுள்ளனைர்.  இந்த
டதரியசமாலிகளன  டபத்தியகமாரத்தனைத்டத
புகழ்ந்த  மீண்டும்  பமாடுகிஜறன.  இந்த
டபத்தியக்கமாரத்தனைத்தில்  முதனடமயமானைவெர்
வலனின எனைக் அக்கட்டுடர வசனறத.

கட்சியின  வபமாலிட்ப்யூஜரமா  ஜேஜூடல  31,  1920 ல்
கூடி  கம்யூனிஸ்ட்  அகில  பத்திரிடகயில்
வவெளவெந்த  கமார்க்கி  கட்டுடரகள்  கம்யூனிச
வகமாள்டகக்கு  எதிரமாக  இருக்கிறத.  இனி  இத
ஜபமானற  கட்டுடரகடள  ஜபமாடஜவெண்டமாம்  எனை
தீர்மமானைம் இயற்றியத.

1920 ல்  ஜசமாவியத்  வெந்த  வபர்ட்ரண்ட்  ரஸ்ஸேல்
கமார்க்கிடய  சந்திக்கிறமார்.  டிரமாட்ஸ்கி,  வலனின
இருவெரிடமிருந்த கமார்க்கி ஜவெறுபட்டவெர்.  மனைம்
உடடந்த  படுக்டகயில்  இருந்தஜபமாத  ரஸ்ஸேல்
அவெடர  பமார்த்தமார்.  கமார்க்கி  தனியமாக  ருஷ்யமா
அறிவுஜீவிகளன  மரடப,  கடலஉணர்வுகடள
கமாத்திட  ஜபமாரமாடிக்வகமாண்டிருக்கிறமார்.  ஆனைமால்
அவெர்  இறந்தவிடுவெமாரமா  எனை  அசசமமாக
இருக்கிறத எனை ரஸ்ஸேல் எழுதினைமார்.

உலடக  குலுக்கிய  பத்தநமாட்கள்  எனகிற
புகழ்வெயந்த  படடப்டப  தந்த  அவமரிக்க



எழுத்தமாளர்  ஜேமானரீடு  ஜேஜூன  1918 ல்  உப்டன
சிங்ஜலருக்கு  கடிதம்  ஒனடற  எழுதினைமார்.
புரட்சிக்கு  பின  நடந்த  ஒடுக்குமுடறகடள
பமார்த்த  கமார்க்கி  திகில்  அடடந்தமார்.  இரத்தம்
சிந்தவெடத  பமார்த்த  அவெர்  அதிர்ந்த  ஜபமானைமார்.
ஆனைமால்  அங்கு  இரத்தம்  சிந்ததல்  எனபத
வபருமளவு  இல்டல  எனபஜத  உண்டம.
அந்தீரீவெமாவிற்கு  புரட்சி  ஏமமாற்றத்டத
வகமாடுத்திருக்கலமாம்  கமார்க்கி  அசசீமமாட்டியின
வசல்வெமாக்கில்  தவெறமாக
வசமால்லிக்வகமாண்டிருக்கிறமார்.

எவ்வெமாறு  கமாலம்  தள்ளுகிறீர்கள்  எனை  எச  ஜி
வவெல்ஸ்  ஜகட்ட  கடிதத்திற்கு  வெமாழ்க்டக
கடினைமமாக  இருக்கிறத.  எடதயும் எழுதவில்டல
எனை கமார்க்கி பதில் தருகிறமார். 

1921 ல்  வலனின  சில  ஜதமாழர்கள்  வஜேர்மனிக்கு
மருத்தவெ  ஜதடவெக்கமாக  அனுப்ப  ஜவெண்டிய
பட்டியடல வஹெல்த் கமிசமாரிடம் ஜகட்டிருந்தமார்.
அப்பட்டியலில்  கமார்க்கி  வபயர்  இடம்வபற
வலனின  விடழந்தமார்.  கமார்க்கிக்ஜகமா
கமாத்திருக்கும்  ஜவெடலகடள  அப்படிஜய
விட்டுவிட்டு  ஜபமாக  மனைமில்டல.  ஜசமாசலிச
வபமாருளமாதமார  திட்டம்  உடஜனை  அமுல்படுத்த



இயலமாத  எனபடத  உணர்ந்த  வலனின  NEP
எனகிற  புதிய  வபமாருளமாதமார  திட்ட
அமுலமாக்கலில் கவெனைம் வசலுத்தினைமார். 

அறுவெடட  விடளசசல்  பஞ்சத்டத
ஜபமாக்கிவிடமாத எனபத உணரப்பட்ட நிடலயில்
ஜநர்டமயமானை  மக்களுக்கு  எனகிற
ஜவெண்டுஜகமாடள  கமார்க்கி   அயஜரமாப்பிய
அவமரிக்க நமாடுகளுக்கு விடுத்தமார்.  டமால்ஸ்டமாய,
தமாஸ்தவெஸ்கி,  வமண்டலிவ்,  பமாவ்லமாவ் ஜபமானற
உயர்ந்தமார்  இருந்த  வெமாழ்ந்த  நமாட்டிற்கு  வபரும்
தனபம்  ஏற்பட்டுள்ளத.  எனைஜவெ  மருத்தவெ  ,
உணவு உதவிகடள அறிவெமார்ந்த வெர்க்கம் வசயய
ஜவெண்டும் எனபத அவெரத ஜவெண்டுஜகமாள்.  பல
புகழ்வபற்ற  எழுத்தமாளர்களுக்கு  தனியமாகவும்
அவெர்  கடிதம்  எழுதினைமார்.  அவமரிக்கன  ரிலிஃப்
நிர்வெமாகம்  எனபதன  சமார்பில்  மில்லியன  ரஷ்ய
குழந்டதகளுக்கு  வரமாட்டி,  உடட,  மருத்தவெ
வபமாருட்கள்  அனுப்ப  முடியும்  எனற  பதில்
வெந்தத.

ருஷ்ய  ஜபமால்ஷ்விக்  கட்சியின  மத்திய
கமிட்டியும்  நிவெமாரண  ஜவெடலகடள
முடறப்படுத்த  கமாம்ஜனைவ்  தடலடமயில்  குழு
அடமத்தத.  கமார்க்கி  ஜமற்கு  நமாடுகளுக்கும்



ருஷ்ய  அரசமாங்கத்திற்கும்  நிவெமாரணம்
வபறுவெதில்  பமாலமமாக  வசயல்பட்டுவெந்தமார்.
கமார்க்கிக்கு  அக்கமிட்டியின  வசயல்பமாடுகளல்
அதிருப்தி ஏற்பட்டத.  ருஷ்ய புரட்சிக்கு பினனைர்
பமாட்டமாளகடளவிட  எண்ணிக்டகயில்  அதிகம்
உள்ள  விவெசமாயிகளன  ஆதிக்கம்  அதிகமமாகி
வெருவெதமாக   கமார்க்கி  உணர்ந்தமார்.  அடத
வவெளப்படடயமாக  வதரிவித்தம்  வெந்தமார்.
இதனைமால்  நமாட்டின   எதிர்கமாலம்
பயங்கரமமாகிவிடும் எனை அஞ்சினைமார்.

வலனிஜனைமா  அயஜரமாப்பிய  சமானிஜடமாரியம்
ஒனறிற்கு  கமார்க்கி  வசனறு  மருத்தவெ  சிகிட்டச
வபறஜவெண்டும் எனை  ஜவெண்டுஜகமாள் விடுத்தமார். .
வலனின  வெலியுறுத்தடலயடுத்த  கமார்க்கி
அக்ஜடமாபர்  1921 ல்  வஜேர்மனி  வசல்கிறமார்.  தமான
வபமாறுப்ஜபற்று  வசயல்பட்ட  நிறுவெனைங்கள்
நமாட்டிற்கு  நல்ல  ஜசடவெ  ஆற்றிவெருவெதமாக
சுட்டிக்கமாட்டி,  மிக  உயர்ந்த   ஜசமிப்புகள்
அழிந்தவிடக்கூடமாத  எனை  வலனினிடம்
ஜவெண்டினைமார். வலனினுக்கு கமார்க்கியின பயணம்
மூலம்  வபர்னைமார்ட்  ஷமா.,  வவெல்ஸ்  ஆகிஜயமாடர
பயனபடுத்தினைமால்  ருஷ்ய  பஞ்சத்திற்கு
வபருமளவு நிவெமாரணங்கடள வபறமுடியும் எனை
ஜதமானறியத.



அக்ஜடமாபர்  1921  ல்  வபர்லின  வெந்த  கமார்க்கி
வஜேர்மனியில்  முப்பத  மமாதங்கள்  தங்கினைமார்.
ஜீஜனைமாவீவ் ஜபமானறவெர்களன வதமாந்தரவெமால்தமான
ஜசமாவியத்தில்  இருக்கமுடியமாமல்  கமார்க்கி
கட்டமாயப்படுத்தி  வவெளஜயற்றப்பட்டுள்ளமார்
எனை சில பத்திரிடககள் வசயதிகடள புடனைந்தனை.
வஜேர்மன  பகுதியில்  6  லட்சம்  ருஷ்யர்கள்
அப்ஜபமாத  வெமாழ்ந்தவகமாண்டிருந்தனைர்.
அடனைவெருக்கும்  வதரிந்த  வபயரமாக  கமார்க்கி
விளங்கினைமார்.  அவெர்  வபர்லின  வீட்டிற்கு   ஜேமார்
கமாலத்த  முனனைமால்  அடமசசர்கள்  சிலர்  வெந்த
பமார்த்த  வசனறனைர்.  ருஷ்ய  கமிசமார்  யமார்
வெந்தமாலும்  கமார்க்கிடய  பமார்த்த  வசல்வெத
வெழக்கமமானைத.  வபமாதவெமாக  பத்திரிடக
ஜபட்டிகடள  கமார்க்கி  தவிர்த்தமார்.  கமார்க்கி
வஜேர்மனியிலிருந்த ஜம 1924 ல் இத்தமாலி வசனறு
அங்கு  ஜசமாரண்ஜடமா  எனும்  பகுதியில்
தங்கலமானைமார்.

வலனின  மமாலஜடமாவ்  மூலம்  கமார்க்கிக்கு
நிதிஉதவி  வசயவெதற்கு  பிற  வபமாலிட்ப்யூஜரமா
உறுப்பினைர்களன  ஒப்புதடல  1921  இறுதியில்
ஜகட்டிருந்தமார்.  அந்தீரிவெமாவும்  பிப்ரவெரி  17,
1922 ல்  வலனினுக்கு  கமார்க்கியின  உடல்நிடல
ஜமமாசமமாகி  வெருவெடத  வதரிவித்த  அவெரத



படடப்புகள்  விடரவில்
வவெளயிடப்படுவெதற்குரிய  நடவெடிக்டககடள
எடுக்குமமாறு  ஜவெண்டினைமார்..  வஜேர்மனியில்
மருத்த  சிகிட்டச   மிக  அதிகமமாக
இருப்பதமாகவும்  டகயில்  இருந்த  பணம்  தீர்ந்த
விட்டடதயும்  அந்தீரீவெமா  வதரிவித்திருந்தமார்.
கமார்க்கியின நண்பர் ஒருவெர் தரும் தகவெலினபடி
அவெருக்கு  ஜசமாவியத்  அரசமாங்க  நிதி
கிடடக்கவில்டல  எனறும்  கமார்க்கியிடம்
கடனவபற்ற ஒருவெரின மரணத்தில் கமார்க்கி 25000
டமாலர் வபற்ற தகவெல் கிடடக்கிறத.

டிசம்பரில்  வலனினுக்கு  கமார்க்கி  எழுதிய
கடிதத்தில்  புதிய  வபமாருளமாதமார  வகமாள்டகயில்
வவெறுப்புற்ற சிலர் வலனிடனை வகமால்லலமாம் எனை
தகவெல்  வெருவெதமாகவும்  கவெனைமமாக  இருக்க
ஜவெண்டிய  அவெசியத்டதயும்  வெற்புறுத்தி
இருந்தமார்.  ஜேமார்  கமாலத்தில்  இருந்த
முட்ட்டமாள்களன  எண்ணிக்டகடயவிட
இப்ஜபமாத  அதிகமமாக  முட்டமாள்கள்
இருக்கினறனைர் எனை கமார்க்கி சமாடினைமார்.  பிரமானஸ்,
அர்வஜேண்டினைமா,  பிஜரசில்  ஆகிய
பகுதிகளலிருந்த  நிதி  மற்றும்  ஜகமாதடம
வெருவெதற்கு  ஏற்பமாடு  வசயதள்ளதமாக  கமார்க்கி
வலனினுக்கு எழுதினைமார்.. 



ஜேஜூன  8,  1922 ல்  ஜசமாவியத்  அரசமாங்கத்திற்கு
எதிரமானை  ஆயுதம்  ஏந்திய  பயங்கரவெமாதம்,
ஜபமால்ஷ்விக்  ஆட்சிடய  வீழ்த்த  வவெளநமாட்டு
ஏவஜேண்ட்களுடன  வதமாடர்பு  எனகிற  வெழக்கு
புரட்சிகர  ஜசமாசலிஸ்ட்கள்  மீத  தவெங்கியத.
அவ்வெழக்கு  50  நமாட்கள்  நடந்தத.  இவ்வெழக்கு
குறித்த  விமர்சனை  பமார்டவெடய  கமார்க்கி
வவெளப்படுத்தியத  வபரும்  கண்டனைத்திற்கு
உள்ளமானைத.  அவெர்  அரசியல்  விவெரமற்று
ஜபசுவெதமாக  தமாக்குதல்  வகமாடுக்கப்பட்டத.
பிரமாவ்தமா  ஜேஜூடல  22,  1922  கட்டுடர  ஒனறு
கமார்க்கியின  புரிதடல  விமர்சித்த
எழுதப்பட்டிருந்தத.  ருஷ்ய மக்கடள குறிப்பமாக
விவெசமாயிகடள  அனைமார்க்கிஸ்ட்கள்  எனை  கமார்க்கி
வசமால்லிவெருவெத  தவெறமானை  புரிதஜல  எனறத
அக்கட்டுடர.  வலனினும் கமார்க்கியின புரிதடல
கண்டித்தமார். 

வெழக்கில்  குற்றம்  சமாட்டப்பட்ட  34  ஜபரில்  12
ஜபர்  எஸ்  ஆர்  எனும்  புரட்சிகர  ஜசமாசலிஸ்ட்
கட்சியின  மத்திய  கமிட்டி  உறுப்பினைர்கள்.  1919
வவெள்டள  இயக்கம்  ஜகமால்சமாக்  தடலடமயில்
எழும்வெடர  ஜபமால்ஷ்விக்குகடள  எதிர்த்த  எஸ்
ஆர்  இயக்கத்தினைர்  ஜபமாரமாடிவெந்தனைர்.  அவெர்கள்
கட்டுப்பமாட்டில்  ஜவெமால்கமா,  டசபீரியமா  பகுதிகள்



வபருமளவு  இருந்தனை.  வெழக்கு  விசமாரடணயில்
அவெர்களுக்கு  மரணதண்டடனை  இருக்கமாத  எனை
புகமாரினும்  ரஜடக்கும்  சில  வவெளநமாட்டு
ஜசமாசலிஸ்ட்களடம்  கருத்த  வதரிவித்திருந்தனைர்.
இத  குறித்த  பிரமாவ்தமாவில்  ஏப்ரல்  11,  1922 ல்
விளக்கம் ஒனறு தரப்பட்டத. நமத பிரதிநிதிகள்
தவெறிடழத்தள்ளனைர்.  மரணதண்டடனை  இல்டல
எனபடத  அவெர்கள்  ஏற்றுக்வகமாண்டத  தவெறு.
ஜசமாவியத்  அரசமாங்கம்  அகிலத்தின
பிரதிநிதிகடள  வெழக்கினஜபமாத  அனுமதிக்க
தயமாரமாக  இருக்கிறத  எனை  வலனின  வபயரில்
அவ்விளக்கம்  பிரவ்தமாவில்
வவெளயிடப்பட்டிருந்தத.

 சர்வெஜதச  ஜசமாசலிஸ்ட்  இயக்கத்தின  சமார்பில்
வபல்ஜியன  ஜலபர்  கட்சி,  வஜேர்மன  சுஜயட்டச
ஜசமாசலிஸ்ட்  கட்சி,  பிரஞ்சு  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சி
சமார்ந்த  தடலவெர்கள்  ஜசமாசலிஸ்ட்
புரட்சியமாளர்களுக்கு  வெமாதமாட  வெந்திருந்தனைர்.
வமனஷ்விக்  தடலவெர்  மமார்ஜடமாவ்
வவெளநமாட்டுவெமாழ் ருஷ்யர்கள் சமார்பில் எஸ் ஆர்
ஜதமாழர்கடள  கமாப்பமாற்ற  வபரும்  முயற்சி
எடுத்தமார்,  கமார்க்கிடயயும்   அவெர்  அணுகினைமார்.
வெழக்கில்  உள்ளவெர்களுக்கு  வெமாதமாட  ருஷ்ய
வெழக்கறிஞர்கள்  எவெரும்  கிடடக்கமாத  நிடல



இருந்தத.  ஜசமாவியத்தில்  இருந்த  பல
வவெளநமாட்டு  வெழக்கறிஞர்கள்  தங்கள்
நமாடுகளுக்கு  திரும்பிவிட்டனைர்.  இசசூழலில்
ஜசமாசலிஸ்ட்கடள  வகமாண்டு  முயற்சிப்பத
எனகிற  முடிடவெ   மமார்ஜடமாவ்  ஜபமானறவெர்
எடுத்தனைர்.

 கமார்க்கி, அனைஜடமாலி பிரமானஸ் ஆதரவு இருப்பத
பயனைளக்கும்  எனை  மமார்ஜடமாவ்  கருதினைமார்.
அனைஜடமாலி  பிரமானஸ்  கமார்க்கியின  நண்பர்
மட்டுமல்ல.  ருஷ்ய  மக்களன  நண்பருமமாக
இருந்தமார்.  பஞ்ச  நிவெமாரண  நிதிக்கமாக  தனைத
ஜநமாபல்  பரிசமாக  வபற்ற  நிதிடய  வெழங்கியவெர்
அனைஜடமாலி.  வமனஷ்விக்  தடலவெர்கள்
ஜவெண்டுஜகமாளுக்கு வசவிமடுத்தமார் கமார்க்கி.

வலனின  சுகவீனைமில்லமாமல்  இருந்த  நிடலயில்
வபமாறுப்புக்கடள கவெனித்த வெந்த டரஜகமாவிற்கு
கமார்க்கி கடிதம் எழுதினைமார்.  மரணதண்டடனையில்
வெழக்கு  முடித்தடவெக்கப்படுமமாயின  அத
படுவகமாடலஜய எனகிற தன கருத்டத டிரமாட்ஸ்கி
ஜபமானறவெர்களடம்  வதரியப்படுத்தவீர்  எனகிற
ஜகமாபம்  அவெர்  கடிதத்தில்  வவெளப்பட்டிருந்தத.
அறிவுஜீவிகடள  அழித்த  ஒழிப்பத



ஆஜரமாக்கியமமானைதல்ல  எனகிற  தன  கருத்டத
வதமாடர்ந்த கமார்க்கி வசமால்லிவெந்தமார்.

அனைஜடமாலி  பிரமானஸ்  கமார்க்கி  எழுதிய
கடிதத்திற்கு  ஜேஜூடல  11,  1922 ல்  பதில்
எழுதியிருந்தமார்,  தமான  வெழக்கு  விசமாரடண
குறித்த  முழுடமயமாக  அறியமாவிட்டமாலும்,
அத்ஜதமாழர்களும்  ருஷ்யமா  விடுதடலக்கு
ஜபமாரமாடியவெர்கள் எனகிற வெடகயில் அவெர்களத
மரனைதண்டடனை  ஜசமாவியத்  அரசிற்கு  ஜகடு
விளவிக்கும்  எனபடத  ஏற்பதமாகவும்  ,
கமார்க்கியுடன  ஜசர்ந்த  அப்பீல்  வசயவெதமாகவும்
பிரமானஸ் வதரிவித்தமார்.

 கிருப்ஸ்கமாயமா  மற்றும்  ஸ்டமாலின  மூலம்
மருத்தவெ  சிகிட்டச  வபற்று  ஓயவில்  இருந்த
வலனினுக்கு  வெழக்கின  விவெரம்  ஜேஜூனில்
வதரிவிக்கப்பட்டத.  டரஜகமாவ்  வெழக்கு  குறித்த
வலனினிடம் ஆகஸ்டில் வதரிவிக்கிறமார்.  கமார்க்கி
தடலயீடு  எனபத  வசப்டம்பரில்தமான
வலனினுக்கு  வதரிவிக்கப்படுகிறத.  வலனின
புகமாரினுக்கு  கமார்க்கி  எந்த  சூழலில்  தனைத
கருத்தக்கடள  வவெளப்படுத்தினைமார்,  விவெமாதிக்க
முடியுமமா எனை பமாருங்கள் எனகிற அறிவுடரடய
தந்ததமாக வயட்லின பதிவிடுகிறமார்.



பிரமாவ்தமா  வதமாடர்ந்த  கமார்க்கிடய  விமர்சித்த
கட்டுடர,  கவிடதகடள  வவெளயிட்டத.
புரட்சிகர ஜசமாசலிஸ்ட்களுக்கமாக கண்ணீர் சிந்தம்
கமார்க்கி  ஜபமானற  டநயமாண்டி  கவிடதடய
வடமியன  வபட்னி  எனபமார்  எழுதியிருந்தமார்.
கமார்க்கியின  நடவெடிக்டக  புத்திபூர்வெமற்றத
எனகிற  விமர்சனைமும்  எதிவரமாலித்தத.  கமார்ல்
ரஜடக்  கமார்க்கிடய  குட்டிமுதலமாளத்தவெவெமாதி
எனறும் உதிரி பமாட்டமாள பகுதியில் வெளர்ந்தவெர்
எனறும்  கமார்க்கி  அக்ஜடமாபர்  புரட்சியின  எதிரி
எனறும்  கடுடமயமாக  தமாக்கி  கட்டுடர  ஒனடற
எழுதினைமார்.  ஆகஸ்ட் 7, 1922 ல் 12 ஜதமாழர்களுக்கு
மரணதண்டடனை  எனை  தீர்ப்பு  வெந்தமாலும்
பரவெலமாக எழுந்த எதிர்ப்புகள் குறித்த ஜசமாவியத்
தூதரகங்கள்  தந்த  தகவெலமால்  தண்டடனை  உடன
நிடறஜவெற்றப்படவில்டல. ஸ்டமாலின கமாலத்தில்
1930 ல் மரணதண்டடனை நிடறஜவெற்றப்பட்டத.

வபர்லின  மற்றும்  பீட்டர்ஸ்பர்க்டக  டமயமமாக
டவெத்த  இலக்கிய  அறிவியல்  இதழ்  ஒனடற
புட்னிக் எனற வபயரில் தவெங்க கமார்க்கி முயற்சி
எடுத்தமார்.  பினனைர்  எஜபமாக்கமா  எனகிற
வமனஷ்விக் பதிப்பகம் மூலம் வபசடமா எனகிற
இதழமாக  அத  வகமாணரப்பட்டத..
ருஷ்யமாவிலிருந்த  எழுத்தமாளர்கள்  பயம்



கமாரணமமாக  அதில்  எழுத  முனவெரவில்டல
வபவசடமா  ருஷ்யமாவிற்கு  அனுப்பப்பட  கமார்க்கி
எடுத்த  முயற்சிகள்  பலனைளக்கவில்டல.
வலனின  வெமாய  ஜபச  முடியமாத  நிடலயில்
இருக்கும்ஜபமாத  பிரசசடனைடய  அவெரிடம்
எடுத்த  வசல்லமுடியவில்டல.  ஜேஜூன  1923
தவெங்கி  மமார்ச  1925  கமாலத்தில்  7  இதழ்கள்
மட்டுஜம வகமாணரமுடிந்தத .

நூலகங்களல்  ஜமற்கின  எழுத்தக்கள்
இடம்வபறஜவெண்டமாம்  எனை  கிருப்ஸ்கமாயமா
முடறப்படுத்தகிறமார்  எனற  வசயதி  கமார்க்கிடய
ஜமலும்  ஜகமாபமூட்டியத.  வரமாவமயின
ஜரமாலந்திற்கு  கமார்க்கி  எழுதிய  கடிதத்தில்  அந்த
மூதமாட்டி  ஜமற்கு  தத்தவெங்கள்,
சிந்தடனையமாளர்கடள  எதிர்புரட்சியமாளர்கள்  எனை
நிடனைக்கிறமார்.  ஜசமாவியத்  குடிமகன  எனபடத
விட்டுவிடலமாம்  எனைக்கூட  ஜதமானறுகிறத.
மூனறு  வபரிய  மனிதர்களுக்கு  கடிதம்
எழுதிஜனைன.  வெழக்கம்ஜபமால்   எப்பதிலும்
இல்டல எனை கமார்க்கி வெருத்தம் கூடியத. 

கமார்க்கிக்கு  வசக்ஜகமாஸ்ஜலமாவியமா  வசல்வெதமா
இத்தமாலி  வசல்வெதமா   எனகிற  குழ்ப்பம்
ஏற்பட்டத.  வசக்ஜகமாஸ்ஜலவியமாவில்  தனடனை



அனைமார்க்கிஸ்டமாக பமார்க்கினறனைஜர, இத்தமாலியில்
அனுமதி  வபற  முடியுமமா  ஜபமானற  சங்கடமமானை
நிடலயிருப்பதமாக  கருதினைமார்.   வலனின
மடறந்தமார்  எனற  வடலிகிரமாம்  கமார்க்கிக்கு
கிடடக்கப்வபறுகிறத.  இரங்கல்  வசயதி
எழுதஜவெண்டும்  எனை  நண்பர்கள்
மட்டுமல்லமாமல்,  ஜசமாவியத்  அதிகமார
தடலடமயும்   எதிர்பமார்த்தத.  அவெரமால்
எழுதப்பட்ட  வலனின  குறித்த  நிடனைவுகள்
மமாஸ்ஜகமாவில்  தணிக்டகக்கு  உள்ளமானைதமாகவும்
டிரமாட்ஸ்கி  மிகச  சமாதமாரண  தரத்தில்  இருந்தத
எனை மதிப்பிட்டதமாகவும் ஜடமாவெமா பதிவிடுகிறமார்.

வலனின  மடறவிற்கு  ஆறுதல்  கூறி  ஜரமாலந்த்
கமார்க்கிக்கு  கடிதம்  எழுதினைமார்,  ட்ரமாட்ஸ்கி,
வலனின  பற்றி  கமார்க்கி  எண்ணங்கடள
வதரிந்தவகமாள்ள  ஜரமாலந்த்  விடழந்தமார்.
பதிலளக்கும்  வெடகயில்  மமார்ச  3,  1924 ல்
ஜரமாலந்திற்கு  கமார்க்கி  கடிதம்  எழுதினைமார்.
இருவெடரயும்  அறிந்தவென  எனகிற  வபருமிதம்
எனைக்கு  இருக்கிறத.  வலனின  மடறவு  எனடனை
தமாக்கியுள்ளத.  ருஷ்யமாவிற்கு  ஜபரிழப்பமாகஜவெ
அவெர்  மடறடவெ  பமார்க்கஜவெண்டும்.  அவெருக்கு
பக்கவெமாத  ஜநமாய  எனபத  அரசியல்  எதிரிகளன
இட்டுக்கடத  எனை  நமான  நிடனைத்திருந்ஜதன.



டிரமாட்ஸ்கி  புத்திசமாலி  மனிதன.  அவெடரப்பற்றி
அதிகம்  வதரியமாத.  அவெர்  பழிவெமாங்கும்
தனடமயுடடயவெர்  எனை  அறியப்படுகிறமார்.
டிரமாட்ஸ்கி  படித்தவ்ர்,  அறிவுஜீவி,
டதரியமமானைவெர்.  அவெரமால்  சிறந்தவெற்டற
வசயயமுடியும்  எனை  நம்புகிஜறன  எனை
கமார்க்கியின கடிதம் வசனறத.

வரமாவமயின  ஜரமாலந்திற்கு  கமார்க்கி  1918 ல்
தனைக்கிருந்த  மனைநிடலடய  விளக்கி  ஜமலும்
எழுதினைமார்.   நமான   முழுடமயமானை  ஜசமாவியத்
ஆதரவெமாளன  அல்ல.  அனறு  நிலவிய  சூழலில்
விவெசமாயிகளன,  இரமாணுவெவீரர்களன
அரமாஜேகத்டத  வலனினைமால்  கட்டுக்குள்  வகமாணர
இயலும்  எனை  கருதியத  உண்டமதமான.
அஜதஜநரத்தில் வலனின வசயத அடனைத்டதயும்
நமான  ஏற்கவில்டல.  பல  ஆண்டுகள்
வலனினுடன  சண்டடயிட்டவென  நமான.  ருஷ்ய
அறிவெமாள  வெர்க்கத்டத  அழித்த  ஒடுக்குவெதன
மூலம்  ருஷ்ய  மூடளடய  அவெர்
பிடுங்கிவிடுகிறமார்  எனை  அவெரிடத்தில்
விளக்கியிருக்கிஜறன.  நமாங்கள்  இருவெரும்
ஒருவெருக்வகமாருவெர்  அனபு
வசலுத்திக்வகமாண்டமாலும்  வதமாடர்ந்த  ஏற்பட்ட



கருத்தஜவெறுபமாடுகள்  வவெறுப்டபயும்
ஏற்படுத்தியத.



5
1925  ஜேஜூன   ஜசமாவியத்  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சியின
’இலக்கியம்-  சகிப்புத்தனடம’  குறித்த  மத்திய
கமிட்டி  தீர்மமானைம்  கமார்க்கிக்கு  மகிழ்டவெ
ஏற்படுத்தியத..  கமார்க்கியின  நீண்டநமாள்  ஜதமாழர்
லூனைமாசமார்ஸ்கி  எழுத்தமாளர்  எனகிற  வெடகயில்
கமார்க்கியின  மகத்தமானை  பங்களடப
ஜபமாற்றினைமாலும்,  அவெரின  புரட்சி  குறித்த
பமார்டவெடய  விமர்சித்திருந்தமார்.  1925 ல்  வெந்த
இந்த  விமர்சனைத்தில்  கமார்க்கி  புரட்சி  குறித்த
புத்தகம்  எழுதமுடியமாடம  வெருத்தத்திற்குரிய
ஒனறு எனைவும் குறிப்பிட்டிருந்தமார்.

 சுக்ஜகமாவிஸ்கி  எனகிற  எழுத்தமாளரும்
கமார்க்கியின  படடப்புக்கடள  விமர்சித்த
எழுதினைமார்.  கமார்க்கி  வபரும்  சிந்தடனையமாளர்
இல்டல  எனறும்  இயல்பூக்க  உந்ததலமால்
ஆக்கங்கடள  தருபவெர்  எனை  விமர்சித்திருந்தமார்.
ருஷ்யமா  மக்களன  ஜமமாசமமானை  குணங்களுக்கு
ஆசியத்தனைடமதமான  ஜகடு  எனைவும்,
குணப்படுத்த  ஜவெண்டும்  எனபதற்கு
அயஜரமாப்பிய  மயத்டதயும்  கமார்க்கி
பரிந்தடரக்கிறமார்.  ருஷ்யமாவிஜலஜய  அவெர்



அறிவெமாளவெர்க்கத்டத  மட்டுஜம  புகழ்கிறமார்
ஜபமானற  விமர்சனைங்கடள  சுக்கமாசகியமால்
வசயயப்பட்டத.  அவெருக்கு  நகரமும்  வதரியமாத,
கிரமாமமும்  வதரியமாத.  வபரும்பமாலும்
முகவெரியற்றவெரமாகஜவெ  இருக்கிறமார்  எனகிற
தமாக்குதலும் வெந்தத.

1925 ல்  ஜசமாவியத்  பத்திரிடககளல்  கமார்க்கி
எழுத்தக்கள்  இடம்வபறுவெதில்  தடட  ஏதம்
இருக்கவில்டல.  அவெருக்கு  ரமாயல்டியும்
வசனறத.  அவெண்ட்  கமார்ட்  புதிய   இடத
ஜசமாதடனை  பத்திரிடககளல்  கமார்க்கி  குறித்த
விமர்சனைங்கள்  வெந்தனை.  கமார்க்கி  ஜநற்டறய
மனிதன  எனகிற  கடும்  தமாக்குதல்  தரப்பட்டத..
புதிய இடதில்  (ஜேனைவெரி  1927 ல்)  மமாயஜகமாவ்ஸ்கி
வவெளப்படடயமானை  விமர்சனைங்கடள  டவெத்தமார்.
ஜசமாவியத்  எனகிற  நிர்மமாணத்தில்  அடனைவெரும்
உடழத்தக்வகமாண்டிருக்கும்  ஜபமாத  ’எங்ஜக
கமார்க்கி  நீங்கள்’  எனகிற  ஜகள்விக்கடனைடய
மமாயஜகமாவ்ஸ்கி வதமாடுத்திருந்தமார்.

கமார்க்கி  பலஜவெறு  விமர்சனைங்கடள
வபமாறுத்தக்வகமாண்டு  தனனிடம்  அணுகிய
இளம்  ஜசமாவியத்  எழுத்தமாளர்கடள
ஊக்கப்படுத்திக்வகமாண்டிருந்தமார். இளம்



எழுத்தமாளர்கடள  சுதந்திரமமாக
அனுமதிக்கஜவெண்டும்.  அவெர்கடள
கசக்கக்கூடமாத.  மமார்க்சியம்  வபயரில்  கூட  அத
நடக்கக்கூடமாத எனகிற நிடலப்பமாட்டில்  கமார்க்கி
இருந்தமார்.

 1927 ல்  ஜசமாவியத்  புரட்சியின  பத்தமாண்டுகள்
குறித்த  இஸ்வவெஸ்டியமா  இதழில்  கமார்க்கியின
கட்டுடர  வவெளயிடப்பட்டத.  அவெர்  ஜசமாவியத்
குறித்த  ஜமற்குலகம்  பரப்பிவெரும்  தீர்ப்புகடள
கடுடமயமாக  விமர்சித்தமார்.  கல்வியில்  வபரும்
மமாற்றம்  ஏற்பட்டுள்ளடதயும்  கீழ்மட்டத்தில்
ஜேனைநமாயக  பண்புகள்  ஜவெறூனறி  வெருவெடதயும்
கமார்க்கி  சுட்டிக்கமாட்டி  புரட்சியின
வபருமிதங்கடள பட்டியலிட்டமார்.  புதிய ருஷ்ய
மனிதடனை கமாண்பதில், புதிய அரடச கட்டுவெதில்
எல்டலயற்ற  மகிழ்சசி  அடடவெதமாக
வதரிவித்தமார்.  தனடனைப்வபமாறுத்தவெடர
உணர்சசிகளன  வெழிஜய  உணர்பவென.
கமாரணகமாரியங்களனபடி  அறிபவென  அல்லன
எனைவும் கமார்க்கி குறிப்பிட்டமார்.

ஜவெறு  பக்கத்திலிருந்தம்  கமார்க்கிக்கு  தமாக்குதல்
வெந்தத.  அவெர்  ’  வி  அய  பி’  ஜபமால்
நடந்தவகமாள்கிறமார்.  மனைதில்  பட்டடத



தணிசசலமாக ஜபசிய கமார்க்கி இப்ஜபமாத எங்ஜக..
டமால்ஸ்டமாய  இருந்தமால்   டதரியமமாக
ஜபசியிருப்பமார்.  இதயம்  வசமால்வெடத  ஜபசு
கமார்க்கி   ஜபமானற  விமர்சனைங்கடள  அவெர்
எதிர்வகமாண்டமார்.  1925 களல்  கமார்க்கியின
தடணவியமார்  வபஷ்ஜகமாவ்ஸ்கி  தங்கள்  மகன
மமாக்சிம்  ஜசமாவியத்தில்  நிடலப்வபற்று
வெமாழவிரும்பினைமார்.  கமார்க்கிக்கு  தயக்கம்
இருந்தத.  மகன  விரும்பினைமால்  வசல்லட்டும்
எனைக் கருதினைமார் எனை குறிப்பிட்டமார். கமார்க்கிக்கும்
ஜமற்கிலிருந்த  வெரும்  ரமாயல்டி
குடறயத்தவெங்கியத.  அனறிருந்த  சூழலில்
கமார்க்கி  அடமத்தக்வகமாண்ட  வெமாழ்க்டக
முடறக்கு  அவெருக்கு  ஆண்டிற்கு  பத்தமாயிரம்
டமாலரமாவெத ஜதடவெப்பட்டத.

1921-28  வவெளநமாடுகளல்  இருந்த  கமாலத்தில்
எனைத  பல்கடலக்கழகம்  எனகிற  வெமாழ்க்டக
குறிப்டபயும்,  பல்ஜவெறு  சிறுகடதகடளயும்
அவெர்  எழுதினைமார்.   அர்டமமாஜனைமாவ்  வியமாபமாரம்,
கிளம் சமாம்கின நமாவெடலயும் எழுதினைமார். 1927 ல்
ஜசமாவரண்ஜடமாவில்  கமார்க்கியின  அனறமாட
வெமாழ்க்டக  எப்படிப்ஜபமானைத  எனபடத  அவெடர
பமார்க்க  வசனற  கவிஞர்  நிஜகமாலய  அசீவ்  பதிவு
வசயதள்ளமார். 



கமார்க்கியின  குடும்பம்  தவிர  குடறந்தத  15
நபர்களமாவெத  இரவு  உணவில்  ஜசர்வெமார்கள்.
உணவு முடிந்தவுடன ஆடல் பமாடல் நிகழ்வுகள்
நடக்கும்.  கமார்க்கி  புடகத்த  தள்ளுவெமார்.
வபமாதவெமாக  கமாடல  9  மணிமுதல்  கமார்க்கியின
ஜவெடலஜநரம்  தவெங்கிவிடும்.   மதிய  உணவு  2
மணிக்குத்தமான வபமாதவெமாக எடுத்தக்வகமாள்வெமார்.
மதிய ஜநரத்டத அவெர் கடித பரிமமாற்றங்களுக்கு
உகந்த ஜநரமமாக பயனபடுத்திக்வகமாள்வெமார். தனைத
மகன   ஜமமாட்டமார்  டசக்கிள்,  கமாரில்  ஜவெகமமாக
வசல்வெத  குறித்த  கவெடலயுடன  ஜபசுவெமார்.
கமார்க்கிக்கு தனைத வமமாழிவபயர்ப்பமாளர் திருமதி
வமளரமாவுடன  கமாதல்  இருந்தத.  அவெர்  தனைத
கணவெர் வபனகண்டமார்ப் மற்றும் குழந்டதகடள
பமார்க்க  ஜபமாயவிட்டமால் கமார்க்கி எழுத்தகளுக்கு
ஜதடவெப்படும்  வமமாழிவபயர்ப்பு  பணி
பமாதிக்கப்படும்.  இந்ஜநரங்களல்  கமார்க்கி
வெருத்தப்படுவெமார்.  கமார்க்கி  அப்வபண்மணிடய
அதிகமாரபூர்வெமமாக  திருமணம்
வசயதவகமாள்ளவில்டல.  வமளரமா  பற்றி  ஏரமாள
வசயதிகள்  இருந்தனை.  அவெர்  பிரிட்டிஷ்
ஏவஜேண்ட்,  ஜிஜனைமாவீவெமால்  கமார்க்கிடய
கண்கமாணிக்க  அனுப்பப்பட்டவெர்.  எச  ஜி
வவெல்டச  நனகு  அறிந்தவெர்  ஜபமானறடவெ  சில
தகவெல்கள் ”



கமார்க்கியின  முப்பதமாண்டுகள்  இலக்கிய
பணிடயயும்  அவெரின  60 ஆம்  ஆண்டுகள்
வகமாண்டமாட்டத்டதயும்  நடத்தலமாம்  எனை
ஸ்டமாலினிடமிருந்த  அடழப்பு  வெந்தத.
கமார்க்கியின  நண்பர்  பட்வபர்க்  ஜசமாவியத்
அதிகமாரத்தடன  நட்புஜவெலிடய
சரிப்படுத்திக்வகமாள்ள  அறிவுறுத்திவெந்தமார்.
1928 ல்  ஸ்டமாலின   உசசத்தடலவெர்  நிடல
ஏற்பட்டிருந்தத.  ட்ரமாட்ஸ்கி  புகலிட
மனிதரமானைமார்.  ஜிஜனைமாவீவ்  வதமால்டலயும்
இனியில்டல.  கமார்க்கிடய  வபமாறுத்தவெடர
எதிரமாளகடள  ஒழித்த  அப்புறப்படுத்தவெடத
ஏற்கவில்டல.  அஜதஜநரத்தில்  கட்சிக்கும்
அறிவுஜீவிகளுக்கும்  இணக்கம்
ஏற்படஜவெண்டிய  அவெசியத்டத  வெற்புறுத்தி
வெந்தமார்.  தமான  அடமதியமாக  தமாயநமாட்டில்
வெரஜவெற்கப்பட்டமால்  ஜபமாதமமானைத.  வமடல்
அவெமார்ட்  ஜபமானற  ஆரமாவெமார  அறிவிப்புகள்
ஏதமில்லமாமல் இருக்கட்டும் எனகிற விடழடவெ
கமார்க்கி வதரிவித்தமார். 

முனனைதமாக  கம்யூனிஸ்ட்  யூத்  லீக்  எனகிற
இடளஞர்  அடமப்பிற்கு  கமார்க்கியின
படடப்புக்கடள  பரவெலமாக்குவெதற்கமானை  கடடம
வகமாடுக்கப்பட்டிருந்தத.  கமார்க்கியின  60 ஆம்



வெயதிற்கமானை  வெமாழ்த்டதயும்  அவெரின  35
ஆண்டுகமால  படடப்புப்பணிடயயும்  பமாரமாட்டி
மக்கள் கமிசமார் கவுனசில் தீர்மமானைம் ஜபமாட்டத.
புரட்சிக்கும் உடழக்கும் மக்களுக்கும் ஜசமாவியத்
ஜசமாசலிஸ்ட்  குடியரசு  கட்டுமமானைத்திற்கும்
கமார்க்கியின  பங்டக  பமாரமாட்டுகிஜறமாம்  எனை
தீர்மமானைம் வசனறத.

1920 களல்  யுத்த  கமிசமார்  வபமாறுப்பில்  இருந்த
ஜமமாரஸ்  உடன  கமார்க்கி  கூட்டுப்பண்டணகடள
பமார்டவெயிட  வசனறஜபமாத  அவெருக்கு  கிடடத்த
வெரஜவெற்டப  அவெர்  மிக  எசசரிக்டக
உணர்வுடஜனைஜய  எதிர்வகமாண்டமார்.  ஜசமாசலிச
அமுலமாக்கம்  கடினைமமானை  முடறகளமாக
இருக்கிறத  எனை  வதரிவித்தமார்.  கூட்டுறவு
பண்டணகள்  கட்டமாயப்படுத்தி  நிறுவெப்படுதல்
கூடமாத  எனகிற  கருத்டதயும்  உடரயமாடல்களல்
வதரிவித்தமார்..  கமார்க்கி  பல  இடங்களல்
வவெளப்படடயமாக  ஆதரித்த  ஜபசினைமார்  எனை
ஜமமாரஸ் குறிப்பிடுகிறமார்.

பிரிஷ்வின  எனகிற  எழுத்தமாளர்  தன  குறிப்பில்
கமார்க்கிக்கு  மக்கள்  கூடி  தமாமமாக  வெரஜவெற்டப
தந்தமார்கள் எனபடதவிட  அரசமாங்க  ஏற்பமாட்டில்
அவ்வெரஜவெற்புகள் இருந்தனை  எனகிறமார்.  ஆமமாம்



ஜநற்றுவெடர இத்தமாலி பமாசிஸ்ட் கமார்க்கி,  இனறு
ருஷ்யன  கம்யூனிஸ்ட்  கமார்க்கி  எனை  ஒரு
வதமாழிலமாள  தனைத  கருத்டத  வதரிவித்ததமாக
பிரிஸ்வின குறிப்பு வசமால்கிறத.

மமாஸ்ஜகமாவில்  பல  கூட்டங்களல்  கமார்க்கி
பங்ஜகற்க  தவெங்கினைமார்.  வலனின  சஜகமாதரி
தடலடமதமாங்கிய  வதமாழிலமாளர்  கூட்டம்
ஒனறில்  கமார்க்கி  உடரயமாற்றினைமார்..
அக்கூட்டத்தில்  கட்சியில்  ஜசர  அடழப்பு
வெந்தமால்  மகிழ்வுடன  ஏற்ஜபன  எனறமார்.  அஜத
ஜநரத்தில் கட்சியுடன வநருக்கமமாகவும்  partisan
ஜபமானறும்   இருந்தமால்  கட்சிக்குத்தமான  அதிக
பலனகிட்டும்  எனறமார்.  கம்யூனகள்  சிலவெற்டற
ஜநரிடடயமாக வசனறு பமார்த்த கமார்க்கி அவெற்றின
வசயல்பமாடுகடள உற்சமாகப்படுத்தி வெந்தள்ளமார்.

கமார்க்கி கட்சியில் இருந்தமாரமா இல்டலயமா எனபத
குறித்த  ஜவெறு  கருத்தக்கள்  வவெளயமாயினை.
ஜசமாவியத்திலிருந்த  வவெளஜயறிய  வெமாஜலரி
தமார்சிஸ்  கமார்க்கி  கட்சி  கமார்டு
டவெத்திருக்கவில்டல. அவெர் கட்சி உறுப்பினைரமாக
இருந்ததில்டல எனை வதரிவித்திருந்தமார்.  ஆனைமால்
மமாஸ்ஜகமாவில்  கமார்க்கி  குறித்த  ஆயவெமாளர்
கூட்டம் 1989 ல் நடந்தஜபமாத கமார்க்கி 1905 ஜலஜய



கட்சியில்  ஜசர்ந்திருந்தமார்.  1917 ல்  அவெர்
புதப்பிக்கவில்டல.  வதமாடர்ந்த  ஜசரவும்
இல்டல எனகிற கருத்த பதிவெமானைத. 

தனைத வசமாந்த ஊர் வதமாழிலமாளர் மத்தியில் அவெர்
ஜபசும்ஜபமாத  தமான  கட்சியில்  இல்லமாமல்
இருக்கலமாம்.  ஆனைமால்  உடழபவெர்களமாகிய
உங்களுக்கு  கட்சிதமான  எல்லமாம்.  அததமான
உங்கள்  பலம்.  உங்களன  வெழிகமாட்டி
எனைப்ஜபசியதமாகவும்  வயட்லின  பதிவு
வசயதள்ளமார்.  1928-36  ஆண்டுகளல் கமார்க்கியின
ஊடரச  ஜசர்ந்த  வஜேனரிக்  யஜகமாடமா-  கமார்க்கி
இடடயிலமானை  கடிதங்கள்  பல  முக்கிய
அம்சங்களல்  கமார்க்கியின  நிடலப்பமாட்டட
வசமால்வெதமாக ஜடமாவெமா வயட்லின குறிப்பிடுகிறமார்

1928  ஜேஜூடல  பத்திரிடக  குறிப்பினபடி
கமார்க்கியின  படடப்புக்களுக்கமானை  உரிடமடய
அவெர்   Gosizdat   எனபதற்கு  3.62  லட்சம்
டமாலருக்கு  விற்றதமாக   ஜகமால்ஜமன  எனபவெர்
வதரிவித்தமார்.  மமாஸ்ஜகமாவிலிருந்த  மீண்டும்
அவெர் அக்ஜடமாபர் 12, 1928 ல் இத்தமாலி வசனறமார்.
அங்கிருந்த  4  மமாதங்களல்  வலனிடனை
வெடசபமாடியும்  வலனினுடடய  உளவெமாளதமான
கமார்க்கி-  ஒற்று  ஜவெடல  பமார்ப்பவெர்  எனைவும்



ஏரமாள  கடிதங்கள்  வெந்தவகமாண்டிருந்தனை.  அஜத
ஜபமால்  பத்திரிடககளல்  ஸ்டமாலினுடடய
அதிகமாரபூர்வெ  ரிஜிஸ்ட்ரமார்  ஆகிவிட்டமார்  கமார்க்கி
ஜபமானற விமர்சனைங்களும் வெந்தனை. 

கமார்க்கி  வெழக்கம்ஜபமால்  வசமாவரண்ஜடமாவில்
நண்பர்களுடன   இருக்கத்தவெங்கினைர்.
வரமாவமயின  ஜரமாலந்த்,  எச  ஜி  வவெல்ஸ்
ஆகிஜயமாருடன  வதமாடர்பில்  இருந்தமார்.
மமாஸ்ஜகமாவிற்கு  தனைத  மகன  மருமகள்  சகிதம்
ஜம 26 1929 ல் வசல்கிறமார். அப்ஜபமாத கமார்க்கியின
புகழும் கூடியத ஸ்டமாலின குறித்தம் ஜசமாவியத்
ஆட்சி  குறித்தம்  கமார்க்கியின  புகழமாரங்களும்
அதிகமமாயினை.  அவ்வெமாண்டு  அக்ஜடமாபரில்
இத்தமாலி  திரும்பிய  கமார்க்கி   மீண்டும்
மமாஸ்ஜகமாவிற்கு 1931 ஜம மமாதம்தமான வெருகிறமார்.

 இவ்வெமாண்டுகளல்  வெலத  ஜபமாக்கினைர்  எனை
கருதப்பட்ட  புகமாரின  டரஜகமாவ்  உள்ளட்ஜடமார்
மீத தமாக்குதல் எழுகிறத. 1929  ல் நடந்த  16 வெத
கட்சி  கமாங்கிரஸ்  வதமாழில்மயம்,
கூட்டுப்பண்டணகள்  ஆகியவெற்டற
தீவிரப்படுத்த  வெழிகமாட்டியத.  கமாலினின
மமாலஜடமாவ்  தடலடமக்குழுவிற்கு
வகமாணரப்படுகினறனைர்.   அயந்தமாண்டு  திட்ட



வசயல்பமாட்டில்  குடறஜநர்ந்தமால்  எவெரமால்  எனை
கமாரணம்  அறியப்பட்டு   அவெர்களுக்கு
மரணதண்டடனைவெடர  நிடலடம  வசனறத.
முனனைமால்  வமனஷ்விக்குகள்  சிலரும்,   உயர்ந்த
வபமாறுப்பில் இருந்த வடக்ஜனைமாகிரமாட்ஸ் சிலரும்
இவ்வெமாறு  சுடப்பட்ட  வசயதிடய  வயட்லின
குறிப்பிடுகிறமார்.

 முக்கிய  வபமாறுப்புக்களல்  இருந்தவெர்களல்
சிலர்  வநருக்கடிக்கு  உள்ளமாயினைர்.  மமார்க்ஸ்
எங்வகல்ஸ்  கழகத்தின  ரியமாஸ்னைமாவ்,
கமாஸ்பிளமான  சமார்ந்த  ஜபரமாசிரியர்  க்ஜரமாஜமன,
வபமாருளமாதமாரவெமாதி  சுக்கமானைமாவ்,  ஜினஸ்பர்க்
ஜவெறுபடுகிறவெர்கள்   எனை
சுட்டிக்கமாட்டப்பட்டனைர்.  மமாறுபட்டவெர்களல்
சிலர்  10  ஆண்டுகள்வெடர  சிடறத்தண்டடனை
வபற்றனைர்.    இரமாணுவெ  நிபுணத்தவெம்
வபற்றவெர்கள்  எனை  அறியப்பட்டவெர்கள்கூட
தப்பமுடியவில்டல.  குலமாக்  ஜலபர்  ஜகம்ப்ஸ்
எனபத நிறுவெனைமயப்படுத்தப்பட்டத. 

சீர்குடலவெமாளர்கள்  குறித்த  கமார்க்கி  படடப்பு
ஒனடற  தரஜவெண்டும்  எனை  ஸ்டமாலின
விடழந்தமார்.  யஜகமாடமா விவெரங்கடள கமார்க்கிக்கு
வகமாண்டு  ஜசர்ப்பவெரமாக  வசயல்பட்டமார்.



ஸ்டமாலினின  ஆமமாம்  சமாமி  (எஸ்  ஜமன)
ஆகிவிட்டமாரமா  கமார்க்கி  எனகிற  விமர்சனைங்கள்
எழுந்தனை. 

1933  ஜேனைவெரியில்  டரயஜகமாவ்  கட்சியில்
எழுப்பிய  சில  பிரசசடனைகளல்  கமார்க்கிக்கு
உடனபமாடு  இருந்தத.  அவெர்  ஜபமால்ஷ்விக்
டதரியத்டத  கமாட்டியிருக்கிறமார்  எனை  கமார்க்கி
கருதினைமார்.  கட்சி  நிடலயிலிருந்த  விலகல்கள்
வதமாடர்ந்தமால்  டரஜகமாவ்  மீத  நடவெடிக்டக  எனை
தடலடம  எசசரித்தத.  ஜசமாவியத்தில்
வெமாழ்க்டகத்தரம்  வீழ்சசி  எனை  பிரஞ்சு
பத்திரிடககள்  வசயதிகள்  வவெளயிட்டடத
அடுத்த  ஜரமாலந்த்  கமார்க்கிக்கு  உண்டம  எனனை
எனை  ஜகட்டிருந்தமார்.  உணவு,  வீடு  பற்றமாக்குடற
இருப்பத  உண்டமதமான.  ஆனைமால்  விவெசமாயிகள்
ஒத்தடழக்க மறுப்பதம் கமாரணமமாகவுள்ளத எனை
ஜேனைவெரி 30 1933 ல் கமார்க்கி பதில் எழுதியிருந்தமார்.

கமார்க்கி  வீடு  எப்ஜபமாதம்  மனிதர்கள்  சூழ
சுறுசுறுப்பமாக இருந்தத.  தனைத மகன  மருமகள்
குழந்டதகளுடன  இருந்தமார்.  ஆனைமால்  1934 ல்
ஜநர்ந்த  மகன  மமாக்சிம்  மரணம்  அவெடரத்
தமாக்கியத.  கமார்க்கியின  கடித  ஜபமாக்குவெரத்டத
மமாக்சிம்தமான  ஒழுங்கடமத்த  வெந்தமார்.



இயற்டகயின மீதமானை வபரும் ஆர்வெலரமாக மகன
இருந்தமார்.  மகனின  மடறவெமால்  அவெர்  தன
சிரிப்டப  இழந்தமார்  எனை  மருமகள்
நிடனைவுக்குறிப்பு வசமால்கிறத.

ஜசமாவியத்  எழுத்தமாளர்  கமாங்கிரஸ்
முதல்முடறயமாக  1934 ல்  கூட்டப்பட்டத.
ஆகஸ்டில் கமார்க்கி தன உடரடய ஸ்டமாலினுக்கு
அனுப்பி  ஒப்புதல்  ஜகமாரினைமார்.  ஜேமாட்னைமாவ்
தவெக்கவுடர  நிகழ்த்தினைமார்.  கடலஞர்களுக்கு
மறுகல்வி,  கடலகடள  மறுவெமார்ப்பு  வசயதல்
எனபவதல்லமாம்  ஜபசப்பட்டத.  ஜசமாசலிச
எதமார்த்தவெமாதம்  எனபத  முனவமமாழியப்பட்டத.
நமத  கதமாநமாயகர்கடள  நமத  இலக்கியங்கள்
எவ்வெமாறு  உருவெமாக்கஜவெண்டும்  எனபதம்
ஜபசப்பட்டத.

கமார்க்கி  உலக  இலக்கியம்  எனும்  இடத்தில்
பூர்ஷ்வெமா இலக்கிய உலகிற்கு மமாற்றமாக ஜசமாவியத்
இலக்கியம்  எனை  ஜபசினைமார்.  தனிநபரின
படடப்புத்திறடனை  நமாம்  சுருக்கிவிடக்கூடமாத
எனகிற  எசசரிக்டகடயயும்  கமார்க்கி  தந்தமார்.
அடத  வெளர்த்வதடுக்கும்  வெமாயப்புகடள
உருவெமாக்கஜவெண்டும்  எனற  கமார்க்கியின  உடர



ஏமமாற்றமமாக  இருந்ததமாக  அங்கு  விமர்சனைம்
எழுந்தத.

1934  டிசம்பரில்  வபமாலிட்ப்யுஜரமா  உறுப்பினைரும்
மிக  முக்கிய  வலனினகிரமாட்  பகுதிக்கு
தடலவெருமமாக  இருந்த  கிரமாவ்  வகமாடலயுண்ட
வசயதி  கமார்க்கிக்கு  வெருத்தம்  ஏற்படுத்தியத.
கிஜரமாவ்  சிறந்த  நிர்வெமாகி  எனறவெடகயில்
ஸ்டமாலினுக்கு ஜபமாட்டியமாளர் எனைப் ஜபசப்பட்டு
வெந்தவெர்.  கிரமாவ்  ஜசமாவியத்
வவெளநமாட்டுக்வகமாள்டக  உருவெமாக்கத்தில்
பங்களப்பு  வசயதவெர்  எனகிற  வபருமிதம்
கமார்க்கியிடம்  இருந்தத.  பிரமாவ்தமாவிற்கு  அவெர்
அனுப்பிய  இரங்கல்  வசயதியில்  அற்புதமமானை
தடலவெர்  படுவகமாடல  வசயயப்பட்டுள்ளமார்.
வில்லத்தனைத்தமால்  மட்டுமல்ல,  நமத
விழிப்பற்ற  அஜேமாக்கிரடதயமாலும்தமான  எதிரி
வவெல்கிறமான எனை அதில் வதரிவித்திருந்தமார்.

தனிநபர் பயங்கரவெமாதத்டத கண்டித்த ஸ்டமாலின
வசமால்லியும்  பிரமாவ்தமாவிற்கு  கட்டுடர  தரமாத
கமார்க்கி  குறித்த  1935 ல்  விமர்சனைம்  வெந்தத.
தனிநபர்  பயங்கரவெமாதம்  மட்டுமல்ல,  அரசு
பயங்கரவெமாதமும் கண்டிக்ககூடியஜத எனை கமார்க்கி



தனடனை  தற்கமாத்தக்வகமாண்டமார்.  ஸ்டமாலின
சந்திப்புகள் அவெருக்கு குடறயத்தவெங்கினை.

1935 ல்  பமாரிசில்  நடடவபற  இருந்த  சர்வெஜதச
கலமாசசமார  மமாநமாடு  ஒனறிற்கு  கமார்க்கி
அடழக்கப்பட்டிருந்தமார்  கமார்க்கிக்கு  பமாரிஸ்
வசல்ல அனுமதி கிடடத்தம் அவெர் உடல்நிடல
கமாரணமமாக  வசல்லவில்டல  எனகிற  வசயதி
வவெளயிடப்பட்டத.  தனைத வெமாழ்த்த வசயதிடய
கமார்க்கி அனுப்பினைமார்.
ஜேஜூன  1935 ல்  தனைத  தடணவியமார்  மரியமா
பமாவ்லமானைமாவுடன  ஜரமாலந்த்  ருஷ்யமா  வெந்த
ஒருமமாதகமாலம் இருந்தமார். கமார்க்கியின கண்களல்
அனபும் ஜசமாகமும் ததம்பி இருந்ததமாக ஜரமாலந்த்
பதிவு  வசயதள்ளமார்.  ஜரமாலந்தின  தடணவியமார்
ரஷ்ய  வமமாழி  அறிந்தவெர்  எனபதமால்  அவெர்
உதவியுடன கருத்த பரிமமாற்றம் நடந்தத.  ருஷ்ய
மக்களன  வெறுடம  நிடலடய  கண்ணுற்ற
ஜரமாலந்த்  கமார்க்கி  மட்டும்  எப்படி
சுகவெமாழ்க்டகடய  ஜமற்வகமாண்டுள்ளமார்  எனகிற
ஆசசரியத்டத  வவெளப்படுத்தினைமார்.
ஸ்டமாலினுடன  ஜரமாலந்திற்கு  நடந்த  விருந்த
வபரும்  பகட்டு  நிடறந்ததமாக  இருந்தத.
கடளப்படடய  டவெத்தத  எனகிற  உணர்வு
ஜரமாலந்திடம்  ஏற்பட்டத.  ஸ்டமாலின  கமார்க்கி



உடரயடல்களும்  ஜவெடிக்டகத்தனைமமாக  தனைக்கு
பட்டத  எனை  ஜரமாலந்த்  வசமால்கிறமார்.  கமார்க்கி
இயல்பிற்கு  மமாறமாக  நடக்கஜவெண்டிய  சூழலில்
இருப்பதமாக  ஜரமாலந்த்  உணர்ந்தமார்.  அரசியலில்
பலம்  வெமாயந்தவெர்கள்  பற்றி  ஏதம்
வசமால்லமுடியமாதவெரமாக  அவெர்  கமாணப்பட்டமார்
எனைக்  கருதினைமார்.  1936  மமார்சசில்  அந்த்ஜர
மமால்ரக்ஸ்  ஜசமாவியத்  வெந்தஜபமாத  அவெரும்
கமார்க்கிடய சந்தித்தமார். மனித உரிடமகள் குறித்த
மமால்ரக்ஸ்  கவெடலகடள  வதரிவித்தமார்  அடவெ
குறித்த  கமார்க்கி  ஸ்டமாலினுக்கு  கடிதம்
எழுதினைமார். 

ஜேஜூன18 ல் 1936 ல்   கமார்க்கி மடறந்தமார் . ஜேஜூன 19
அனறு  பிரமாவ்தமா  அவெர்  மடறவு  வசயதிடய
வவெளயிட்டத..  அனஜற  அவெருக்கமானை
இறுதிசடங்கும்  நடத்தப்பட்டத.  கிவரம்ளனில்
அவெரத  ஆஸ்தி  டவெக்கப்பட்டு  மரியமாடத
வசலுத்தப்பட்டத.   வசஞ்சதக்கத்தில்  ஏற்பமாடு
வசயயப்பட்ட  அஞ்சலி  நிகழ்வில்  ஸ்டமாலின
உட்பட   8  லட்சம்ஜபர்  பங்ஜகற்றனைர்.  பிரஞ்சு
எழுத்தமாளர்  அந்த்ஜர  ஜிவட  கமார்க்கியின
இறுதிசடங்கில்  கலந்தவகமாண்டமார்.  முடிவுறமா
கூட்டம்  எங்கும்  ஆனைமால்  அடமதியமாக
எல்ஜலமாரும்..  கமார்க்கி  இவெர்களுக்கு  நண்பரமா



சஜகமாதரனைமா குழந்டதகள் முகம் கூட  வெருத்தமும்
வெமாட்டமுமமாய   எனகிற  பதிடவெத்  அந்த்ஜர
தந்தமார். 

கமார்க்கி  மடறந்தஜபமாத  வபர்னைமார்ட்  ஷமா
அக்ஜடமாபர்  புரட்சி  ஏற்படுத்திய  வதமாழிலமாள
வெர்க்கத்தின  கடந்தகமாலம்  கமார்க்கி  எனபடத
மறக்கமுடியமாத  எனறமார்.  அவெர்  உலகத்
வதமாழிலமாளர்க்கும்  ஜநசத்திற்குரியவெர்  எனைவும்
ஜபசினைமார்.

கமார்க்கி   ஸ்டமாலின
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வெமாழ்வின  உண்டமயமானை  குரல்  நமான.
அழுந்திகிடக்கும்  மனிதர்களன  கூக்குரல்.
அவெர்களன  தனபங்கடளக்  கமாணவும்  அடத
சமாட்சியமமாக்கவும்  நிற்பவென  நமான  எனறமார்
கமார்க்கி.  ஏற்கனைஜவெ  பலவெற்டற
வசமால்லிக்வகமாண்டிருப்பவெர்களுக்கு  ’அடமதி
ஜபசமாதீர்’  எனபவதல்லமாம்  பயங்கரமமானைதமாக
இருக்கும்.  ஆனைமால் ஜபசஜவெ வதமாடங்கமாதவெர்க்கு
அத  மிகவும்  எளடமயமானைத  எனை
கடதப்பமாத்திரம்  ஒனறின  மூலம்  வசமால்வெமார்
கமார்க்கி.

தமான  எப்படி  எழுதக்  கற்றுக்  வகமாண்ஜடன
எனகிற  ஜகள்விக்கு  பதிலளக்கும்  விதமமாக  ஒரு
நூடல எழுதியிருக்கிறமார்  கமார்க்கி.  அதில் அவெர்
அனுபவெத்டத வசமால்கிறமார்.

“வெமாழ்க்டகயின  ஜபமாக்டகப்  பற்றிய  எனைத
“கருத்தக்கள்”  வமல்ல  வமல்லத்தமான,
கஷ்டத்ஜதமாடுதமான உருவெமாகினை.  எனைத நமாஜடமாடி
வெமாழ்க்டக, நமான முடறயமானை கல்வியறவு வபறமாத



குடற.  சுய  முயற்சியமாகக்  கற்றுக்  வகமாள்ள
ஜநரமில்லமாத  ஜபமானை  குடற   கமாரணமமாக
இருக்கலமாம்.

 எழுத்தமாளரின கடடம எனை அவெர் ஜபசியஜபமாத
”மனிதர்களுக்குப்  பிடித்தமமானை  அற்ப
விஷயங்களல்  ஈடுபடுத்தவெதற்கு
உற்சமாகப்படுத்தபவெர்கள்  எனடறக்கும்
இருந்தவெருவெத  ஜபமாலஜவெ,  தம்டமச
சூழ்ந்தள்ள வெமாழ்வின ஜமமாசமமானை அம்சங்கடள,
இழிந்த அம்சங்கடள,  எதிர்த்தக் கிளர்ந்வதழுந்த
கலகக்கமாரர்களும்  இருந்த  வெந்திருக்கிறமார்கள்
எனபடதத்  வதரிந்த  வகமாள்ள  ஜவெண்டியதம்
அவெசியமமானைஜத எனறமார். 

அஜதஜபமால்  வெர்க்கம்  சமார்ந்த  நிற்றல்  எனபதம்
கடடம  எனை  அவெர்  ஜபசினைமார்.  ”தமான  சமார்ந்த
வெர்க்கத்டதயும்   நமாட்டடயும்  பமாதிக்கிற
அடனைத்தம்  குறித்தம்  நுண்டமயமாக  வெமாங்கிக்
வகமாள்பவெஜனை  கடலஞன.  தனைத  வெர்க்கத்தின,
தனைத  நமாட்டின,  கமாத,  கண்,  இதயம்  எல்லமாஜம
அவென.  அவெனைத  குரல்  அவென  கமாலத்திய
குரலமாகும்.  முடிந்தவெடரக்கும்  சகலத்டதயும்
அவென  அறிந்திருக்க  ஜவெண்டியத  ஒரு
எழுத்தமாளனின  கடடம.  வெரலமாற்டறப்  பற்றிய



புரிதலும்  அவெசியம்”  எனை  கமார்க்கி  கருதினைமார்.
கலகக்கமாரன  நிமிர்கிறமான  எனில்  அவெடனை
உற்சமாகப்படுத்தம்  ஜவெடலயும்
எழுத்தமாளனுடடயத எனை கமார்க்கி கருதினைமார்.

சிறுகடத,  நமாடகம்  நமாவெல்  எனை  1892 லிருந்த
இலக்கிய  உலகில்  நுடழந்த  கமார்க்கியின
வபயடர  1906 ல்  வவெளயமானை  தமாய  நமாவெல்
பல்ஜவெறு  நமாடுகளுக்கும்  எடுத்த  வசனறத.
“கலமாசமாரம்  எனபத  மனிதனின  சிருஷ்டி
உடழப்புத்தமான;  உடழப்புத்தமான  இனறும்
நமாடளயும்  அதன  அடிப்படட.  மனிதகுலம்
இவ்வுலகில்  எப்படிவயல்லமாம்  உடழத்தத,
உலகின வெளர்சசிக்கு எப்படிப் பயனபடுத்தியத
எனபடதக்  கூறுகிற  கடததமான  உலகின
ஜபரதிசயமமானை கடதயமாகும்” எனபமார் கமார்க்கி

நமான  எவ்வெமாறு  எழுதக்  கற்றுவகமாண்ஜடன’,
’எழுத்தின  ஜவெடலபமாடு  குறித்த’,  ’மனித
ஆளுடமயின  சிடதவுகள்’,  ’ஜசமாசலிச
எதமார்த்தவெமாதம்’  உள்ளட்ட  பல  புகழ்வபற்ற
கட்டுடரகடள  எழுதினைமார்.  ’எனைத
குழந்டதபருவெம்’,  ’யமான  வபற்ற  பயிற்சிகள்’,
’யமான பயினற பல்கடலக்கழகங்கள்’ உள்ளட்ட
சுயசரிடத  நூல்கடளயும்  எழுதியுள்ளமார்.  தமாய’,



’மூவெர்’, ’அர்த்தஜமமானைவ்’, ’வெமாழ்வின அடலகள்’
உள்ளட்ட  30  க்கும் ஜமற்பட்ட நமாவெல்கடளயும்,
’வெமாசகன’,  ’முதல்கமாதல்’,  ’கவிஞன’,  ’மனிதன
பிறந்தமான’  உள்ளட்ட  200 க்கும்  ஜமற்பட்ட
சிறுகடதகடளயும்  எழுதியுள்ளமார்.  'கனனிப்
வபண்ணும்  மரணமும்'  எனபத  உள்ளட்ட  பல
கவிடதகடள எழுதியுள்ளமார்.

கமார்க்கியின  இந்திய  வதமாடர்புகள்  குறித்தம்
அவெர் இந்திய எழுத்தமாளர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட
ஈர்ப்பு  சக்தியமாக  இருந்தமார்  எனபத  குறித்தம்
பல்கடல ஆயவுகள் வெந்தள்ளனை.

இலக்கிய  படடப்புகள்  சர்வெஜதச  தனடம
வகமாண்டடவெ  அடவெ  மமானுட  உளம்  பற்றி
ஜபசுகினறனை  எனை  கமார்க்கி  கருதவெமார்.  எனைத
படடப்புகடள  ருஷ்யன  மட்டுமல்ல
பிரஞ்சுக்கமாரரும் இந்தியனும் இங்கிலீஸ்கமாரரும்
உள்வெமாங்கமுடியும் எனபமார்.  அவெர் தனைத புத்தக
அலமமாரியில் ரமாமமாயணம்,  மகமாத்மமாவின சத்திய
ஜசமாதடனை,  தமாகூரின  படடப்புக்கடள
மட்டுமல்லமாத  இந்திய  தத்தவெம்  குறித்த
புத்தகங்கடளயும் வகமாண்டிருந்தமார்.  அவெர்  உலக
இலக்கியம் குறித்த வவெளயீட்டு நிறுவெனைம் எனை
1919 ல்  ஜபசியஜபமாத  இந்திய



படடப்புக்கடளயும்  உள்ளடக்கி  எனைப்
ஜபசினைமார்.  கீடழத்ஜதய  ஆயவுகள்  உருவெமாகிட
கமாரணமமாகவும்  இருந்தமார்.  இந்தியவியல்
நமாட்டம்  எனபதில்  கமார்க்கிக்கு  பங்களப்பு
இருக்கிறத.
1912 ல்  இந்திய  விடுதடல  இயக்கம்  வெளர்ந்த
வெருவெடத  குறித்த   நம்பிக்டகடய  கமார்க்கி
வவெளப்படுத்தினைமார்.  இந்தியர்கள்  தங்கள்  சமுக
அரசியல்  பிரசசடனைகடள  தமாங்கஜள
நிர்வெகிக்கும்  திறனவகமாண்டு  பிரிட்டிஷ்
ஆட்சிடய  கங்டகயில்  வீசுவெமார்கள்   எனை
எழுதினைமார்.   Sovrimennik  ல்  சமாவெர்க்கமார்  மீத
பிரிட்டிஷ்  எடுத்த  அடக்குமுடறடய
கடுங்கமாவெல்  தண்டடனைடய  கமார்க்கி  கண்டிக்க
தவெறவில்டல.   முப்பத  ஜகமாடி  மக்கள்
பிரிட்டிஷமாரின  அடிடமயமாக  இருக்கஜவெண்டும்
எனபத  கடவுளன  முனகூட்டிய  விதியல்ல
எனைவும் கமார்க்கி குறிப்பிட்டமார். 

இந்திய  ஜபமாரமாளகளுடன  கமார்க்கி  கடித
வதமாடர்பு டவெத்திருந்தமார் . கிருஷ்ணவெர்மமாவிற்கு
இந்திய  நிடலடமகள்  குறித்த  ருஷ்யன
ரிவ்யூவிற்கு  கட்டுடர  எழுத  கமார்க்கி
ஜவெண்டுஜகமாள்  விடுத்தமார்.  கிருஷ்ண  வெர்மமா
லண்டனில்  இந்திய  ஹெவுஸ்  மூலம்  இந்திய



இடளஞர்களன  ஈர்ப்பமாக  பமாதகமாப்பமாக
இருந்தவெர்.  சமாவெர்க்கர்  அங்கு  தங்கியிருந்தமார்.
கமாந்தி  தனைத  லண்டன  பயணத்தில்  அந்த
வீட்டில்தமான  அகிம்டச  குறித்த  சமாவெர்க்கர்
உள்ளட்ஜடமாருடன விவெமாதித்தமார்.

இந்திய  விடுதடல  ஜபமாரமாட்டத்தின  வெரலமாற்று
பினனைணிடய  தக்க  ஆதமாரத்தடன  தமாங்கள்
கட்டுடரயமாக தருவெடத விரும்புகிஜறமாம். மக்கள்
பிரிவினைர்  ஒருவெருக்வகமாருவெர்
அறிந்தவகமாள்வெதற்கும்,  நியமாயத்தினபமாற்பட்டு
தமாகத்தடன  வவெவ்ஜவெறு  தளங்களல்
ஜபமாரமாடிக்வகமாண்டிருப்பவெர்கள்  ஒனறுபடவும்
எழுத்த  பரிமமாற்றங்கள்  பலனைளக்கும்.
இனறுள்ள  ருஷ்ய  மக்கள்  இந்தியமாவின
விடுதடலப்  ஜபமாடரப்பற்றி  எனனை
நினைக்கிறமார்கள்  எனபடத  தமாங்கள்  அறிவீர்கள்
எனபத  கிருஷ்ணவெர்மமாவிர்கு  எழுதிய  கடித
வெமாசகமமாக இருந்தத. 

ஜமடம்  கமாமமா  அவெர்களுக்கும்  கமார்க்கி  கடிதம்
எழுதினைமார்.  இந்திய  வபண்களன  நிடலடமகள்
குறித்த  ருஷ்யமாவின  பத்திரிக்டககளுக்கு
தமாங்கள்  கட்டுடர  எழுதமுடியுமமா  எனை  கமார்க்கி
கமாமமாவிடம்  வினைவியிருந்தமார்.  கங்டகயின



டமந்தர்கள்  பற்றி  ருஷ்ய  ஜேனைநமாயகவெமாதிகள்
அறிய  ஆவெலமாக  இருக்கிஜறமாம்  எனை  அவெர்
வதரிவித்திருந்தமார்.

 கமாந்தி  குறித்த  கமார்க்கி  அறியவிரும்பினைமார்.
பத்திரிடககளல்  வெருகினற  வசயதி  மட்டும்
ஜபமாதவில்டல.  அவெடர  சரியமாக
வதரிந்தவகமாள்ள  விடழகிஜறன.  மூலமமானை
அவெரத  எழுத்தக்கடள  பமார்க்க  விரும்புகிஜறன
எனை  அவெர்  தனைத  நண்பர்  வரமாவமயன
ஜரமாலந்திற்கு  1923 ல்  கடிதம்  எழுதினைமார்.
கமானவெர்ஜசசன எனகிற பத்திரிடகயில் ஜரமாலந்த
கமாந்தி  குறித்த  எழுதிய  கட்டுடரகள்
வவெளவெந்தனை.  ஆனைமால்  கமார்க்கி  குறித்த  கமாந்தி
1905 ருஷ்யபுரட்சியின ஜபமாஜத அறிந்திருந்தமார்.

புகழ்வெமாயந்த இந்தியர்களல் கமாந்திதமான கமார்க்கி
குறித்த  முதலில்  கவெனைம்  வசலுத்தியவெர்.
1905 ஜலஜய  அவெர்  மனித  உரிடமகளுக்கமானை
மகத்தமானை  ஜபமாரமாள  எனை  வெர்ணித்திருந்தமார்.
வதனனைமாப்பிரிக்கமாவில்  அவெர்  வகமாணர்ந்த
இந்தியன ஒபீனியனில் கமார்க்கி குறித்த சித்திரம்
ஒனடற  அவெர்  தந்திருந்தமார்.   “  சமீபத்தில்
ஏற்பட்ட  எழுசசியில்  கமார்க்கி  முக்கிய  பங்கு
ஆற்றியவெர்.  1892 ல்  அவெரத  முதல்  புத்தகம்



வவெளயமானைத.  வதமாடர்ந்த  படடப்புகடள
தந்தவெருகிறமார்.  வகமாடுங்ஜகமானடமக்கு   எதிரமாக
மக்கடள  எழசவசயவெத  எனகிற  ஒற்டற
ஜநமாக்கத்தடன  வசயல்பட்டு  வெருபவெர்  கமார்க்கி.
பணம் சம்பமாதிப்பத அவெர் ஜநமாக்கமல்ல. மக்கள்
வதமாண்டிற்கமாக  அவெர்  சிடறப்பட்டமார்.
அயஜரமாப்பமாவில்  கமார்க்கிடயப்  ஜபமால  மனித
உரிடமக்கு  நிற்கும்  எழுத்தமாளர்  எவெருமில்டல
எனை கமாந்தி எழுதினைமார்.

அடனைத்த  எழுத்தமாளர்  மமாநமாடு   1934 ல்
நடடவபற்றத.  ஜசமாசலிச  எதமார்த்தவெமாதம்  பற்றி
அம்முதல் மமாநமாட்டில் கமார்க்கி விளக்கம் தந்தமார்.
"Socialist realism proclaims that life is action, creativity,
whose aim is  the unfettered development of  man's  most
valuable individual abilities for his victory over the force
of  nature,  for  his  health  and  longevity,  or  the  great
happiness of living on earth which he, in conformity with
constant growth of his requirements, wished to cultivate
as a magnificent habitation of a mankind united in one
family.”    அடுத்த  மமாநமாட்டில்  சீனைமா  இந்திய
எழுத்தமாளர்கள்  பங்ஜகற்பு  இருக்கும்  எனை
நம்புவெதமாக உடரயமாற்றினைமார். 



இந்தியமாவின  நமாட்டுப்புற  பமாடல்கள்  குறித்த
உயர்  மதிப்பீட்டட  அவெர்  தந்தமார்   "  Indian  Folk
poetry was born in very ancient times, its many coloured
silken  threads  were  spread  through  out  the  length  and
breadth  of  the  Earth  and  they  covered  it  with  a
wonderfully  beautiful  carpets  of  words".
ஜசமாவியத்தின  இந்திய  இயலமாளர்
விஷ்ஜனைவ்ஸ்கமாயமா  கமார்க்கி  குறித்த
வசமால்லும்ஜபமாத  அவெரின  புத்தமதம்  குறித்த
விமர்சனை  பமார்டவெடய  குறிப்பிடுகிறமார்.
கீடழத்ஜதயம்  ஏன  அவெநம்பிக்டகயின
தமாயகமமாக  இருக்கிறத  எனகிற  ஜகள்வி
கமார்க்கியிடம் இருந்தத.

கமார்க்கி  மடறடவெ  ஒட்டி  நிடனைவெமாஞ்சலி
கூட்டம் பம்பமாயில் ஆகஸ்ட்  16 1936 ல் ஏற்பமாடு
வசயயப்படுகிறத.  சஜரமாஜினி  நமாயுடு  அவெர்கள்
பங்ஜகற்று  புகழஞ்சலி  வசயதமார்.
ஜகமாடமானுஜகமாடி  மக்களுக்கு  ஈர்ப்டப  தந்தவெர்
கமார்க்கி.  அவெர்  நியமாயத்திற்கமாகவும்
விடுதடலக்கமாகவும்  நினறவெர்.  ஜபமாரமாடினைமால்
விடுவிக்கப்படுவெமாய  எனை  எடுத்தடரத்தவெர்
கமார்க்கி எனறு சஜரமாஜினி குறிப்பிட்டமார்.  கமார்க்கி
மடறந்தஜபமாத  பிஜரம்  சந்த்  தனைத
மடனைவியிடம்  இதயம்  வவெடித்தவிடும்  ஜபமால்



இருக்கிறத  எனைச  வசமால்லி  வெருந்தினைமார்.  அவெர்
இடத்திற்கு  யமாருமில்டல.  அவெர்  தளசிதமாசர்
ஜபமால் வகமாண்டமாடபடஜவெண்டியவெர் எனறமார்.

அவெரின  தமாய  நமாவெல்  1925 ல்  முதலில்
வெங்கவமமாழிவபயர்ப்டபக்  கண்டத.  1930 களல்
இந்தி, தமிழ் வமமாழிவபயர்ப்டபயும் வதலுங்கில்
1934 லும்  மடலயமாளத்தில்  சற்று  தமாமதமமாக
1945 லும்  வமமாழியமாக்கம்  வசயயப்படுகிறத.
மரமாத்தி,  உருத  ஆக்கங்களும்  விடுதடலக்கு
முனபமாகஜவெ வெந்தனை..  
 மடலயமாள உலகில் ஜகசவ் ஜதவ்,  ஜக ஜக நமாயர்
ஜபமானறவெர்க்கு  கமார்க்கி  1930 களுக்கு
முனபமாகஜவெ  அறிமுகமமாயிருந்தமார்.  வதலிசஜசரி
வபர்னவமன  கல்லூரி  நூலகத்தில்  தமாயின
ஆங்கில  வமமாழிவபயர்ப்டப  மமாணவெர்கள்
அப்ஜபமாஜத  படிக்க  முடிந்தத.  கமார்க்கி  குறித்த
ஜகசவ்  ஜதவ்  மடலயமாள  பத்திரிடககளல்
எழுதினைமார்.  வதமாடர்ந்த  மடலயமாள  எழுத்தக்கள்
மூலம் கமார்க்கியின எழுத்தமாளுடமயும் அரசியல்
கூர்டமயும் ஜகரளமாவில் பரவெலமாக வசனறத.

சந்திப்பு  எனகிற  சிறுகடத  வதமாகுப்பு  ஒனடற
ஜதமாழர்  வதமா  மு  சி  ரகுநமாதன  1951 ல்
வகமாணர்ந்தமார். அதன முனனுடரயில் கமார்க்கிடய



தமிழ்  வெமாசகர்களுக்கு  அறிமுகப்படுத்தம்
வெடகயில்  நசுக்கப்பட்ட  மக்கள்  குலத்தின
மத்தியிஜலஜய  பிறந்த,  அந்த  நரக  வெமாழ்டவெத்
தமாமும் அனுபவித்த அதற்கு விடுதடல கமாணும்
இயக்க  சக்திஜயமாடு  ஜதமாஜளமாடு  ஜதமாள்  நினறு
ஜபமாரமாடிய வீரன  மமாக்சிம்  கமார்க்கி.   அசுத்தமும்
அசூடயயும்  புகுந்த  பமாழடடயமாத  மனித
இதயம்  நசுக்கப்படும்  மக்களடம்தமான
இருக்கிறத எனபடதயும், அந்த மனித சுரண்டல்
எனனும்  பளுவிலிருந்த  விடுதடல  வபறச
வசயய,  அந்த  இதயத்தின  மீத  படர்ந்தள்ள
சமாம்படல விசிறி அகற்றி அடதக் கனைனவறரியச
வசயய  விடுதடலப்  பமாடதயில்  அவெர்கடள
எப்படிக்வகமாண்டு  வசலுத்த  ஜவெண்டும்
எனபடதயும் கூறி  வெழிகமாட்டும் மணி  விளக்ஜக
கமார்க்கியின  சிருஷ்டிகள்  எனறுஎழுதியுள்ளமார்
ரகுநமாதன.

பீஷ்ம  சகமானி  குறிப்பிடும்ஜபமாத  பிரிட்டிஷமார்
ஆட்சியின  சந்ஜதகங்களமால்  கமார்க்கியின
படடப்புக்கடள  சிஜலமான  மூலம்  வபற்று
அறிந்ததமாக  குறிப்பிடுகிறமார்.  முல்க்ரமாஜ
ஆனைந்தம்  கமார்க்கி  புத்தகங்கடள  நமாங்கள்
இரகசியமமாக இரவில்தமான படிப்ஜபமாம் எனறமார்.
அவெர்  புதிய  வகமாள்டககடள  புதிய



படடப்பிலக்கியத்டத  புதியவெடகப்பட்ட
மமானுடஜநயத்டத  வகமாணர்ந்தமார்  எனறமார்
முல்க்ரமாஜ.  அலி  சர்தமார்  ஜேமாப்ரி  தகவெலினபடி
அடனைத்திந்திய  முற்ஜபமாக்கு  எழுத்தமாளர்
சங்கத்டத  தவெங்கி  வசயல்பட  முல்க்ரமாஜ
ஜபமானறவெர்க்கு கமார்க்கிதமான அறிவுடர நல்கினைமார்
எனறு அறியமுடியும்.

மனிதன  கம்பீரமமானைவென  மகத்தமானைவென  எனை
முழங்கியவெர்  கமார்க்கி.  மனிதடனைவிட
புனிதமமானைத எனை எனைக்கு ஏதமில்டல எனறவெர்.
மனிதனுக்கு அப்பமாற்பட்டு எனனிடத்தில் ஜவெறு
எந்த  எண்ணமும்  இல்டல  எனறவெர்.  Only  Man
exists, everything else is the work of his hand and brain!
Human kind!--It's magnificent! It sounds so proud! Man!
Man

ட்ரமாட்ஸ்கிக்கு  கமார்க்கி  புரட்சியின
ஏவுகடணயமாகத்  வதரிந்தமார்.  கமார்க்கி
மடறந்தஜபமாத  வஷண்டமாலினஸ்கி  எனபமார்
நமாவெல் முடிந்தத, நமாயகன முடிந்தமார், எழுத்தமாளர்
முடிந்தமார் எனை குறிப்பிட்டமார்.   
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